ACTA NÚM. 20200000010 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE
JUNY DE 2021.
A Montcada i Reixac, el dia 28 de juny 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
INÉS FERNÁNDEZ MOJEDA
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS
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
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Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
ORDRE DEL DIA
1.QÜESTIONS PRÈVIES
La Sra. Alcaldessa pren la paraula: Avui se celebra el dia internacional de l'orgull LGTBI, i per
aquest motiu tots els grups que formem l'ajuntament hem consensuat una Delaració instiucional
que passem a llegir els membres dels grups municipals.
La Sra. Alcaldessa, la Sra. Alcalà, la Sra. Pellicer, la Sra. Borràs i la Sra. Segovia donen lectura,
de manera successiva, al següent manifest.

1.1 MANIFEST 28J – TAULA LGBTI DE MONTCADA I REIXAC
"Avui, dia 28 de Juny, ens tornem a trobar commemorant altra vegada els fets succeïts a
Stonewall el 1969, fa ja més de 50 anys, des que el moviment d’alliberament del col·lectiu LGTBI
va passar a formar part de la història.
Des de llavors i en els últims anys, el moviment ha inclòs la mirada interseccional que ens ha
servit per fer front a les discriminacions creuades per diferents eixos: quan a l’orientació afectiva i
a la identitat de gènere se li sumen l’ètnia, la diversitat funcional o la classe social. Però avui
encara cal molta feina per garantir la inclusivitat a qualsevol persona.
Per altra banda, l’increment de l’extrema dreta està polaritzant la població i s’estan normalitzant
les agressions lgtbifòbiques, que han augmentat en els últims mesos. L’existència de discursos
d’odi a les nostres institucions i en les polítiques de països de la pròpia Unió Europea com Polònia
i Hongria, provoquen també que part de la població faci seves aquestes idees i això té
conseqüències molt greus.
Necessitem més que mai polítiques públiques que responguin a aquestes situacions. La llei
11/2014 és clau per a implementar aquestes polítiques i garantir els drets de les persones que
conformem l’ampli ventall de la diversitat de gènere, afectiva i sexual, però encara queda camí per
a una implementació total i per això calen recursos públics.
Des de la Taula LGBTI de Montcada, també volem dir ben alt que no volem que ens tolerin, ni
volem que ens acceptin. Exigim que se’ns reconegui, horitzonalment i sense demanar permís.
Que se’ns reconegui que existim. Que estem a les institucions, als mitjans de comunicació, als
serveis públics, a les botigues, a les fàbriques, a les escoles.
A continuació, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional LGTBI fa
públiques en el seu manifest i en sumem d’altres:
 Exigim l’aprovació de la llei Trans en la seva versió íntegra incloent totes les reivindicacions











exigides pel col·lectiu trans i que reconegui la seva lluita històrica, que tant ha aportat al
moviment LGTBI i que forma part del moviment feminista. Unes moviment reivindicacions que
amplien drets i no en treuen a ningú. Per exemple, el rebuig a la limitació de la llibertat que en el
Registre Civil encara impedeix el canvi de nom de les persones trans*, així com el registre de
les famílies homoparentals.
Reivindiquem el dret d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles persones LGTBI que es
troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la
seva situació legal.
Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la realitat
LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI, respectuosos
i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impresos i formularis administratius de caràcter
sexista i/o binarista.
En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes i als
homes trans*, la reducció de les llistes d’espera en aquest camp o facilitar els processos
d’adopció. Normalitzar una mirada que trenqui amb l’heteronormativitat per a tot el personal de
salut per garantir una atenció adequada.
Demanem la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*,
implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els
processos de transició arreu.
Millorar l’accés a la informació i recursos de les persones lgbti amb diversitat funcional en
igualtat de drets de la resta de ciutadania.

 La creació i administració d’espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI i/o

intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb serveis, etc.) així com la formació de les
persones que treballin amb persones grans i dependents.
 Tenir molt present que en els pobles i en el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu
LGTBI és menor i està més disseminat, calen més recursos per oferir serveis de suport al
col·lectiu, per disposar d’espais de trobada i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des
de l’administració de proximitat.
Des de la Taula LGTBI volem reivindicar el nostre municipi com un poble compromès amb la
diversitat de gènere, afectiva i sexual. Avui reclamem un orgull on hi capiguem totes!"
Seguidament pren la paraula la Sra. Segovia: Vull donar les gràcies per haver llegit conjuntament
aquest manifest, donar les gràcies a la Taula LGTBI per la feina feta en conjunt amb la regidoria, i
com a regidora delegada d'Igualdat, Feminismes i LGTBI, m'agradaria refermar el nostre
compromís polític amb les persones LGTBIQ.
Com sabeu vam ser un dels municipis impulsors de la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya, ara
fa uns cinc anys; hem estat dels primers municipis de Catalunya vam tenir un Pla Local per la
Igualtat afectiva i de gènere, que ara ja fa uns tres anys. Aquest Pla local és el que guia les
nostres polítiques, les nostres accions i les nostres reivindicacions. Com sabeu, hem creat la
Taula LGTBI de Montcada i Reixac, així que m'agradaria convidar a tots i a totes a la presentació
d'aquesta Taula, que tindrà lloc el proper dia 2 de juliol.
I, ho he de dir, reivindicar el dret a estimar lliurement sense necessitat de consentiments ni
permisos de ningú, perquè per estimar no s'ha de demanar permís a ningú. Estimar ha de ser
lliure i totes hem de tenir els mateixos drets. L'amor no es pot viure d'altra manera, i aquesta és en
llibertat i ningú et pot dir a qui estimar. Així que feliç dia de l'orgull.
1.2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 9/2021, CORRESPONENT ALA
SESSIÓ DEL DIA 27 DE MAIG DE 2021
S'aprova per unanimitat l’acta núm. 202000000009 corresponent a la sessió del Ple de
l'Ajuntament celebrada el dia 27 de maig de 2021.
1.3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA. DES DE L'ANTERIOR
SESSIÓ, FINS EL DECRET NÚM. 1560, DE 11 DE JUNY 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. 2021001282, de data 18 de maig de
2021, fins el núm. 2021001560, de 11 de juny de 2021.
El Ple en resta assabentat.
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1. APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS EL PRESSUPOST 2021.
El Sr. Garrido, president de l'Àrea econòmica, explica la proposta: En aquest ple portem tres
modificacions del crèdit, la primera seria en relació a una modificació de crèdit per control
ambiental i pla de prevenció d’incendis forestals al bosc d’en Vilaró, que prové des del fons de
contingència. Una altra modificació de crèdit seria despeses diverses d'infraestructures i
manteniment urbà. Aquestes dues modificacions de crèdit, les fem perquè pels aiguats que hi va
haver al desembre de l’any passat aquestes partides s’han vist minorades, han patit una
disminució pel pagament d’aquestes despeses, que es va fer perquè el pagament fos de la
manera més ràpida possible, i sí que és veritat que s’han de reposar aquesta quantitat de
recursos, de diners, per tal de que puguin portar a terme la seva activitat normal i corrent i es
pugin dur a terme diferents actuacions. Per tant, des del fons de contingència proveïm a control
ambiental i pla de prevenció d’incendis forestals del Bosc d’en Vilaró i de despeses diverses
d’ocupació proveïm a bens naturals i infraestructures i manteniment urbà. Despeses diverses

d’ocupació aquests són uns diners que el propi servei ja ens ha dit que no, que no és que els hi
sobraven, però sí que els podien deixar a aquesta partida, a via pública, per tal de reposar aquest
diners, per tal de dur a terme les actuacions del dia a dia des d’aquestes partides que degut als
aiguats que va haver-hi al desembre s’han vist minorades. I la tercera modificació de crèdit donaré
pas a la Sra. Sempere que ho explicarà ella.
La Sra. Sempere, presidenta de l'Àrea Social, explica la modificació: La ultima modificació de
crèdit que correspon a un import de més de14 mil euros, correspon a un projecte VESTA, que és
un projecte d’acompanyament integral a dones amb fills i filles a càrrec en situació de
"sensellarisme" al territori Besòs. Aquest és un projecte que realitzem els cinc municipis que
formem part de l’eix Besòs. Abanderats pel Consorci del Besòs, que som Badalona, Barcelona,
Montcada Reixac, Sant Adrià del Besos i Santa Coloma de Gramanet. I és un projecte que portem
treballant des d'aproximadament l’any 2018 en el marc de la taula social del territori Besòs, que
tenim constituïda els cinc municipis i que ara mateix aquest projecte recobra més sentit donat el
context que estem patint de COVID. Aquest era un projecte que té com a objectiu acompanyar a
persones i famílies en diferents dimensions de la seva vida essencialment en els àmbits de la
capacitació i la inserció laboral, en la recerca d’un habitatge permanent i l’acompanyament
psicològic de les dones i fils i filles a càrrec especialment en les situacions en que aquestes dones
o fills i filles hagin estat víctimes de violència masclista de gènere.
També participen en aquest projecte diferents entitats i fundacions com son la fundació Mambré,
la fundació Formació i Treball, els serveis socials de cada municipi, Sant Joan de Deu i Carites
Barcelona, que aporten recursos personal i la experiència del sector a que es dediquen. I
finalment cal destacar que el cost anual d’aquest projecte serà d’uns 330.000 € i que l’aportació
anual que fa el nostre municipi es de 28.216 € per any. Per tant aquesta modificació de crèdit que
portem a ple correspon als poc més de 14 mil euros que aportaríem per als sis mesos que resten
de 2021.
La Sra. Del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: El posicionament de vot de Cs en aquest
cas a les modificacions de crèdit és a favor. Òbviament unes són les modificacions degudes a les
inundacions de desembre i l’altre és un projecte necessari per a les dones que efectivament les ha
colpejat o ens ha colpejat precisament durant el temps de pandèmia per tant el nostre vot és a
favor.
La Sra. Lopez, regidora del grup municipal PSC-CP, indica: El nostre vot, sense cap dubte, serà a
favor.
2.1.A Expedient 000058/2021-MC
Ateses les diverses actuacions de neteja que es van haver de realitzar de forma urgent a
conseqüència dels excepcionals aiguats del dia 18 de desembre de 2020;
Atès que les despeses imprevistes i inajornables que van representar aquestes actuacions es van
pagar de les partides: 152/17210/22706 Control Ambiental (17.147,62€) i 152/13601/22706Pla
Prevenció Incendis forestals Bosc d’en Vilaró (14.508,49€) per un import total de 31.656,11€.
Atès que aquestes despeses han alterat el normal funcionament del servei és necessari tramitar
un expedient de suplement de la partida de 201/92900/50000 Fons de Contingència.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució:
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 18 de juny 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 un expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdits, segons el detall
següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
Nom
201/92900/50000 Fons de Contingència
TOTAL

Import
31.656,11 €
31.656,11 €

AMPLICACIÓ DE CRÈDITS
Partida
Nom
152/17210/22706 Control Ambiental
152/13601/22706 Pla Prevenció Incendis forestals Bosc d’en Vilaró
TOTAL

Import
17.147,62 €
14.508,49 €
31.656,11 €

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci
que s’ha de publicar en el 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
automàticament aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.1.B Expedient 000059/2021-MC
Vist l’informe del Cap del Servei de Serveis Municipals, Mobilitat i Via pública en el qual es
constata que s’ha d’assumir una despesa no prevista (manteniment de Torrent de Mas Duran a
causa de les inundacions produïdes a finals de desembre de 2020), per a la qual no hi havia
crèdit, i per tant s’ha destinat a la seva realització els imports previstos per a altres finalitats que
ara no poden ser executades.
Atesa la necessitat d’efectuar dites despeses per un import de 54.413.60 euros, la qual no pot
demorar-se fins l’exercici següent.
Atès que la partida “221/24100/22699 Despeses diverses d'ocupació” disposa de saldo suficient
per cobrir la despesa corresponent, sense alterar el normal compliment del servei previst per
l’exercici corrent.
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 18 de juny 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 l’expedient de modificació de crèdit per suplement segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
221/24100/22699
TOTAL

Denominació
Despeses diverses d'ocupació

Import a minorar
54.413.60 €
54.413.60 €

ALTA DE CRÈDIT
Partida
12115100/21000
TOTAL

Denominació

Ampliació
crèdit

de

Béns naturals infraestructures/manteniment
54.413.60 €
urbà
54.413.60 €

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci
que s’ha de publicar en el 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
automàticament aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.1.C Expedient 000060/2021-MC
Vist l’informe de la cap tècnica de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió al qual es constata la
necessitat de la tramitació del conveni del projecte pilot d’acompanyament integral a dones amb
fills i filles a càrrec en situació de sensellar al Besòs, es fa necessari iniciar un expedient de
modificació per crèdit extraordinari;
L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha de col·laborar en el finançament del projecte, l’import
corresponent a l’any 2021 és de 14.108,19 €.
Atès que la partida “411/23100/48004 Accions de suport a entitats” disposa de saldo suficient per
cobrir la despesa corresponent, sense alterar el normal compliment del servei previst per l’exercici
corrent
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 18 de juny 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 l’expedient de modificació per crèdit extraordinari segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
Denominació
Import a minorar
411/23100/48004
Accions de suport a entitats
14.108,19 €
TOTAL
14.108,19 €
ALTA DE CRÈDIT
Partida
411/23103/48003
TOTAL

Denominació
Consorci Besòs Conveni VESTA

Ampliació de crèdit
14.108,19 €
14.108,19 €

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci
que s’ha de publicar en el 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
automàticament aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.2. APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT D'OPERACIONS
PENDENTS D'APLICAR DE L'EXERCICI 2020. (Expedient 99/2021-ALTECO).

El Sr. Garrido explica la proposta: Com vaig comentar a l’anterior ple, en aquest ple seria el pas
següent per pagar aquestes factures, que en el ple anterior vam fer la modificació de crèdit
pertinent per tenir els recursos per fer front a aquestes factures i no afectar el pressupost corrent i
per tant el que fem ara és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit d’aquestes factures
per tal de realitzar el pagament. Com ja vaig comentar, s’està treballant amb el sistema que tenim
actualment de pagament de les factures, s’està simplificant el que és el procediment de pagar
aquestes factures, sobretot les de subministraments que diguem que és el que més afecta d’un
any a un altre, i per tant això el que comportarà és una reducció del volum de factures que passi
d’un any a un altre, com també es realitzen altres actuacions com és dins la mateixa organització
de l’àrea econòmica i de les diferents àrees que realitzen que tenen aquestes factures que passen
d’un any a un altre
La Sra. Del Pino exposa: Bé en aquest cas efectivament es ve aquí a tractar l’aprovació sobre els
crèdits que efectivament són necessaris i s’han de pagar, el que passa és que ens crida molt
l’atenció que sempre estem dient que l’economia de les empreses, en el cas de societats, està
sent una mica precària i veiem com un pobre taller des del 8 d’octubre del 2020 està l’home sense
cobrar, ves tu a saber per culpa de que, però el cas és que ens crida poderosament l’atenció.
Nosaltres veiem que efectivament i sabem que s’estan fent esforços per a què es paguin amb
certa puntualitat i efectivament són dos de distribució de l’any 2021, però sobretot s’ha de tenir en
compte quan no és una gran distribuïdora, quan no és una gran empresa, sinó que és un petit
taller una petita empresa i procurar en aquest cas ser una mica més sensible en aquetes
circumstàncies. El vot és a favor de totes maneres.
La Sra. Lopez expressa: El nostre vot serà abstenció. Sabem que s’està treballant en el tema de
control de les factures, però crec que encara s’ha de conscienciar una miqueta més en la
importància del que és el registre de les factures en curs perquè no passi això.
El Sr. Garrido conclou: Només per tancar el punt, el que comentava abans. S’està treballant el
tema registres de les factures. Sí que és veritat que ara també es simplifica, perquè abans sí que
es donava la possibilitat de fer-ho, sobretot a nivell d’empreses i ara es farà tot a nivell electrònic,
per tant, això simplifica molt més el procediment com també simplifica el procediment de signatura
que abans era molt més farragós, havies de signar una per una, i ara sí que amb la signatura
electrònica dels treballadors de la casa es podrà fer una signatura conjunta de totes les factures,
que això el que et permet és simplificar molt el procediment i per tant anar molt més ràpid amb el
tema de les factures i el registre de factures i el seu pagament.
Vist que existeixen factures corresponents a l’exercici 2020 que no s’han abonat en aquest
període i cal reconèixer extrajudicialment els crèdits.
Vist l’informe d’Intervenció emès el 17 de juny de 2021 que transcrit, diu el següent:
"LEGISLACIÓ APLICABLE:
Article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el Capítol primer
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Base 16 de les Bases d’Execució del Pressupost
S'INFORMA:

PRIMER.- Durant el procediment de tancament de l’exercici econòmic 2020, s’ha constatat que en
els estats comptables de la Corporació, a través de l’exercici de la funció fiscalitzadora, l’existència
de despeses adquirides amb tercers amb inexistència de crèdit pressupostari, d’acord amb la
informació que s’adjunta com amb un total de 10.361,66€, del present informe.
SEGON.- Que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural i
a aquest s’imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix (principi pressupostari
«d’Especialitat Temporal»).
A més, de conformitat amb allò que estableixen els articles 173.5 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i 47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, no es poden
adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats als
estats de despeses, i són nuls de ple dret les Resolucions i actes administratius que infringeixin la
dita Norma, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin.
Això no obstant el que preveu l’apartat anterior, per regularitzar les despeses que no s’han aplicat
a cap partida de l’any pressupostari en què s’havien de descomptar, s’ha de procedir al
reconeixement extrajudicial de crèdits, tot reconeixent obligacions corresponents a exercicis
anteriors, que per qualsevol causa no ho hagin estat en aquell a què corresponien.
D’aquesta manera, excepcionalment s’imputaran al Pressupost en vigor, obligacions corresponents a
exercicis anteriors, amb reconeixement previ d’aquestes, i l’adopció de l’Acord corresponent d’habilitació pel
Ple de la Corporació. Així doncs, està admès el sistema del reconeixement d’obligacions durant l’exercici
pressupostari, encara que provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò
que disposa l’article 176 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.

Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà al Ple de
l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi consignació
pressupostària. En el mateix sentit es regula a la Base 16 de les Bases d’Execució del Pressupost.
TERCER.- Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses objecte d’aquest informe
per import de 10.361,66€, realitzades en exercicis anteriors de conformitat amb allò que estableix
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. Aquestes s’aplicaran al Pressupost vigent per a l’any
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 18 de juny de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (6 abstencions) dels membres del grup municipal PSC-CP (6); i amb el vot
a favor (14 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7), ERC-AM (4) i Cs (3),
acorda:
PRIMER.- Aprovar els corresponents documents comptables ADO inclosos a la llista número
12021001245 per l’import de 10.361,66€ segons el detall següent:
Data
NUM
Registre
OPERACIO
Factura
12021000017133 04/01/2021

NOM TERCER
SOLRED, SA
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
S.L
12021000017287 17/03/2021
INJECCIO AMAC, S.L
12021000019100 08/10/2020

IMPORT
3.997,94 €
5.697,64 €
666,08 €

TOTAL

10.361,66 €

2.3. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL NOU CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA, CENTRAL DE COMPRES ACM. (Expedient 8/2021-AMARC).
El Sr. Garrido explica la proposta: Tal i com diu, és adherir-nos a l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya que és amb el consorci català
per al desenvolupament local, que és l’encàrrec que fa l’ACM, que és l’Associació Catalana de
Municipis. En el nostre cas, serien tres lots, que seria el lot 1, de baixa tensió de menys de15
kilowatts que seria Endesa Energia S.A.U. la que s’adjudica, el segon lot que seria de més de15
Kilowatts de baixa tensió que se l’hi ha adjudicat Endesa Energia S.A.U. I la tercera que seria alta
tensió se li ha adjudicat a Iberdrola client S.A.U.
La Sra. Del Pino pren la paraula: Bé, la primera inèrcia, per dir-ho així, del nostre grup municipal
quan ens hem trobat davant aquest assumpte era de votar-lo en contra, però la veritat és que una
vegada que hem profunditzat una mica, i veiem que efectivament s’ha fet la concessió dels
contractes dels diferents lots i veiem que sí que és veritat que es disminueix un 8 % respecte a les
despeses de l’any passat i que es fomenta, sobretot, el subministrament d’energia renovable, a
més que s’afavoreix el tema de l’autoconsum, per tant entenem que hem de votar a favor.
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1
d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
Atès que en data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a
totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades;
Atès que, posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de
contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb
número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses
seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que

va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de
preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos
en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3;
Atès que en data 8 de gener de 2021 es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de
conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior;
Vist l’informe emès per la persona responsable del contracte, favorable a l’adhesió de l’Acord
marc esmentat;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres;
Vist allò que estableixen els articles 219 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, quant als acord marc i als contractes basats;
Vist allò que estableixen els plecs de condicions particulars de l’acord marc esmentat
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 18 de juny 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.- Disposar l’adhesió del municipi de Montcada i Reixac al contracte 2019.03-D1 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021,
període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.
SEGON.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat del municipi de Montcada i Reixac, ordenats per lot, que
s’inclouen al contracte:
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Ens Local

CIF

CUPS

Tarifa

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408104351001TP0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405116313001EQ0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405017698001MT0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405122978001MF0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405130898001CA0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019428001ND0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405018923002CK0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405127592001PT0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408032164001SA0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405127685001AB0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019655002ST0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019655001ZE0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408131316001NS0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405103739001ZR0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405121377001VZ0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019563001QE0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019937001QL0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019551014RH0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405020330001ZH0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405120884001HL0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405121376001CA0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405017599001RS0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405117389002TP0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405128218001QD0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408059968001GQ0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405316201001WF0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408394541001FC0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408241289009TH0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405117387003MX0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408504081002YZ0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405018227002MR0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405018215010NS0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408150026001AK0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019232001TS0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405020252001GB0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408536412001BM0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405017932001NK0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405124177001VV0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019424001EB0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408221084001FG0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405127684001YT0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405108118001BP0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408041962002DG0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408123997001TY0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408432953001HL0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408625208001HC0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405318168001XR0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408336788001DC0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408400820001CC0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408399885001DQ0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408266389001TH0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405018790001BY0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019480001LY0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405017760001DS0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405092251001AH0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405132271001FH0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405128600001LW0F

2.1A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408031088001ZN0F

2.0A

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408059530001MM0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408094522001SN0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408327805001FS0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408425965001EV0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019997001AN0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408625720001SV0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019564001ZX0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405020111001SR0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405102531001RF0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405112597001DB0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405103026001HR0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405114814001FH0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408113877001JY0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408315025001NB0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408449099001NL0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408470148001QV0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408470149001ZM0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408212000001YS0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405128458001DG0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408566021001AR0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408381088001FL0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617322001XF0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617321001NL0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617319001VC0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617323001FH0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617316001WX0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617308001EZ0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617318001CD0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408617313001XT0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019540001ME0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019543001KD0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405017759001NG0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405017757001VM0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405115470001DN0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405115471001FT0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405122186001RN0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408235000001NS0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408533674001SV0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408448735001XV0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031405019465001BW0F

21DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408078859001EN0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408090816001TW0F

20DHA

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

P0812400J

ES0031408215272001NN0F

20DHA

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Ens Local
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC
AJUNTAMENT
REIXAC

CIF
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I
DE MONTCADA I

P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J
P0812400J

CUPS

Tarifa

ES0031405020164001LD0F

3.0A

ES0031405019089003QP0F 3.0A
ES0031408442833001JR0F

3.0A

ES0031408432946001JB0F

3.0A

ES0031405102539001GA0F 3.0A
ES0031405118082001TV0F

3.0A

ES0031405019485001YS0F

3.0A

ES0031405017632001XX0F

3.0A

ES0031408287670003VV0F

3.0A

ES0031408287670002VQ0F 3.0A
ES0031405019070001HG0F 3.0A
ES0031405018790002BF0F

3.0A

ES0031405017598001GG0F 3.0A
ES0031405017598002GM0F 3.0A
ES0031405018201001RJ0F

3.0A

ES0031405123816001PW0F 3.0A
ES0031405018979001VS0F
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LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU
Ens Local
CIF
CUPS
Tarifa
AJUNTAMENT DE MONTCADA I
P0812400J ES0031408238550001FB0F 6.1A
REIXAC
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les
dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la
pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.
TERCER.- Aprovar una despesa anual per un import total de 953.000,00 euros, a imputar, dins el
pressupost municipal dels anys 2021 i 2022, amb càrrec a les partides pressupostàries núm. 121
16500 22100 denominada “Electricitat via pública/espais exteriors” i núm. 141 92000 22100
denominada “Electricitat dependències/equipaments”.
QUART.- Assumir el compromís de fer la corresponent previsió pressupostària per a l’exercici
2022.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU i IBERDROLA CLIENTES SAU,
empreses adjudicatàries de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.
SISÈ.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM
(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.
2.4. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE
PRESTACIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS. (Expedient 10/2017-COSS).

El Sr. Garrido explica la proposta: És la resolució del contracte de la prestació de serveis esportius
que actualment el té adjudicat l’empresa Gestiser Manteniment SL. Aquest contracte era un
contracte de 4 anys i que vencia el 31 de març de 2022, però el administrador concursal va
presentar una instància el 2 de febrer de 2021 sol·licitant la resolució anticipada del contracte com
a màxim el dia 30 de setembre de 2021, ja que l’empresa es troba declarada en concurs de
creditors des del 16 gener de 2019 i en fase de liquidació des del 26 de febrer del 2020. Per tant
es declara aquesta resolució anticipada dels blocs 1 i 2 del contracte per la prestació de serveis
esportius adjudicat a l’empresa Gestiser manteniment S.L. amb efecte al 1 d’octubre de 2021. Ja a
l’anterior ple vam portar la nova licitació per al nou contracte per tal de que aquest contracte
s’adjudiqui just en el moment en que aquesta empresa, Gestiser Manteniment SL deixi aquest
contracte vigent i per tant que no es vegi afectat en el que són els serveis esportius
La Sra. Alcaldessa conclou: En aquest punt m’agradaria agrair l’esforç que han fet tant, d’una
banda els treballadors i treballadores de Gestiser, perquè ha estat un procés llarg que ha estat
angoixant per ells evidentment, i d’altra banda l’esforç també de l’administrador concursal, que ens
ha permès mantenir el servei de tots els equipaments municipals malgrat que entrés en fallida
aquesta empresa i poder allargar i poder ajuntar-ho diguem i fer-ho coincidir amb aquest nou
concurs que vam aprovar en el ple del més passat i que s’adjudicarà perquè no hi hagués
interrupció del servei. Per tant, en primer lloc i davant de tot, gracies als treballadors i treballadores
de Gestiser per la seva implicació i perquè sabem que ha estat una situació complicada, perquè
mai és agradable quan et veus que la teva empresa entra en fallida i que entra en un procés de
liquidació.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 10/2017-COSS, que té per objecte la prestació de
serveis esportius, adjudicat a l’empresa GESTISER MANTENIMENT, SL;
Atès que la durada del dit contracte és de quatre anys i el venciment ordinari del contracte és el
dia 31 de març de 2022;
Vista la instància presentada amb data del dia 2 de febrer de 2021 pel Sr. Pedro Franco Corrons,
en la seva condició d’administrador concursal de l’empresa adjudicatària, sol·licitant la resolució
anticipada del contracte, com a màxim, el dia 30 de setembre de 2021, perquè l’empresa es troba
declarada en concurs de creditors des del dia 16 de gener de 2019 i en fase de liquidació des del
dia 26 de febrer de 2020;
Vist l’informe emès per la persona responsable del contracte favorable a acordar la resolució
anticipada del contracte que se sol·licita, i a la cancel·lació de les garanties constituïdes sense
perjudici de les responsabilitats que puguin esdevenir-se fins a la data d’efecte de l’acord;
Vist allò que estableix l’article 223.b) i c) del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, quant a les causes de resolució del
contracte;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres.
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 18 de juny 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 PSC-CP (6), ECPMIR (7) i ERC-AM
(4), acorda:

PRIMER.- Declarar la resolució anticipada dels lots 1 i 2 del contracte per a la prestació de serveis
esportius, adjudicat a l’empresa GESTISER MANTENIMENT, SL, amb efecte del dia 1 d’octubre
de 2021.
SEGON.- Cancel·lar les garanties constituïdes per respondre del compliment del referit contracte,
per uns import de 27.790,83 euros i 95.634,67 euros, i retornar-ne les fiances amb efecte del dia 1
d’octubre de 2021, llevat de les responsabilitats que puguin esdevenir-se fins a aquesta data.
3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1. DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I DENEGAR LA SOL·LICITUD
D’INICI D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI DE LA ILLA
DELIMITADA PEL PASSATGE QUIOSC, EL CARRER SANTA FE I EL CARRER CARRERADA
QUALIFICADA PEL PLA GENERAL METROPOLITÀ COM A SISTEMA VIARI, CLAU 5.
(Expedient 59/2020-ALTTER).
El Sr. Sanchez, president de l'Àrea Territorial, explica la proposta: Efectivament vam rebre una
sol·licitud d’expropiació dels propietaris particulars d’aquesta finca. És una sol·licitud d’expropiació
que deneguem amb aquest acte, si es vota a favor, perquè en aquest espai ja hi ha un habitatge, i
per tant no tenen dret a demanar una expropiació. És cert que el planejament urbanístic ho
qualifica de sistema viari, però des del PGM del 76, un planejament que no ha estat executat i que
és de difícil execució certament, però podem denegar aquest sol·licitud, aquesta demanda
d’expropiació pel fet que allà hi ha un habitatge i això és el que fem, denegar l’expropiació i no
veure’ns obligats a expropiar-ho perquè els propietaris ha hi tenen una sèrie d'habitatges i per tant
ha hi tenen un ús i per tant no tenen dret a demanar aquesta expropiació.
Per Decret de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2020 es va atorgar al senyor Rafael Mendoza
Navas, actuant en nom i representació d’Ikerne Blasco Roig, un termini d’audiència de deu dies a
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per tal que presentés la
documentació o formulés les al·legacions que considerés pertinents amb caràcter previ a la
resolució de la seva sol·licitud d’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei de la illa
delimitada pel Passatge Quiosc, el carrer Santa Fe i el carrer Carrerada qualificada pel Pla general
metropolità com a sistema viari (clau 5).
En data 5 de juny de 2020 va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament un escrit presentat pel
senyor Rafael Mendoza Navas, actuant en nom i representació d’Ikerne Blasco Roig, en el qual
manifesta que l’article 114.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme no és d’aplicació perquè la sol·licitud presentada en data 17 de febrer
de 2020 és reiteració d’una altra presentada l’any 2006 i considera que és procedent l’expropiació
per ministeri de la llei perquè les construccions existents en la finca no s’han enderrocat perquè
l’Ajuntament no ha portat a terme l’execució subsidiària de l’ordre de demolició acordada l’any
2004.
En relació amb les al·legacions formulades i quant a la normativa d’aplicació cal posar de manifest
que l’article 114 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme és aplicable al present expedient ja que aquest precepte és idèntic al que es preveia
en la versió vigent del Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26
de juliol.
Quant a la segona al·legació que considera que no és d’aplicació el disposat en aquest article
114.4 quan disposa que l’expropiació per ministeri de la llei no s’aplica quan en els terrenys hi ha
construccions o instal·lacions en ús o susceptibles d’ésser utilitzades, sia per ús propi o per
obtenir-ne un rendiment econòmic, s’ha de posar de manifest que, en el present cas, i d’acord

amb la documentació que consta en els expedients 8/2004 a 18/2004 no totes les construccions
existents en la illa delimitada pel Passatge Quiosc, el carrer Santa Fe i el carrer Carrerada van
ésser declarades en estat de ruïna en l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de
desembre de 2004. Van quedar excloses d’aquesta declaració de ruïna les construccions
següents:
- Construcció L: construcció de planta baixa i planta pis, que fa front amb el carrer Carrerada
número 52 de superfície aproximada 42 m2 per planta que suposa una superfície total construïda
de 84 m2, destinada a habitatge, que forma conjunt constructiu amb les construccions M i N.
- Construcció M: construcció de planta baixa i planta pis, que fa front amb el carrer Carrerada
número 50 de superfície aproximada 54 m2 per planta que suposa una superfície total construïda
de 108 m2, destinada a habitatge, que forma conjunt
constructiu amb les construccions L i N.
- Construcció N: construcció de planta baixa i planta pis, que fa front amb el carrer Carrerada
número 48 de superfície aproximada 42 m2 per planta que suposa una superfície total construïda
de 84 m2, destinada a habitatge, que forma conjunt constructiu amb les construccions M i N.
D’acord amb l’informe emès en data 21 d’octubre de 2004 per l’arquitecte cap de servei, en
aquella data l’estat de conservació d’aquestes tres construccions era bo. Per tant, no és certa
l’afirmació que en la finca no hi ha construccions susceptibles d’ésser utilitzades ja que hi ha tres
construccions situades al carrer Carrerada números 48, 50 i 52 que sumen 276 m2 de superfície
que poden ser utilitzades com habitatges, la qual cosa comporta que és d’aplicació l’article 114.4
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i
que s’ha de denegar la sol·licitud d’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la Llei.
D’acord amb l’article 3.4 del Decret de 26 de abril 1957 que aprova el Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, quan expropiï el municipi correspon al Ple de la Corporació adoptar els
acords en matèria d’expropiació que tinguin el caràcter d'impugnables en via administrativa o
contenciosa. En els altres casos, la competència correspon a l’alcalde.
De conformitat amb l’informe emès per la tècnica d’Administració General del Servei Jurídic de
l'Àrea Territorial de data 14 de juliol de 2020
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 18 de juny 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 PSC-CP (6), ECPMIR (7) i ERC-AM
(4), acorda:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en data 5 de juny de 2020 pel senyor Rafael
Mendoza Navas, actuant en nom i representació d’Ikerne Blasco Roig en relació amb el Decret de
l’alcaldia de data 14 de maig de 2020 d’acord amb la motivació continguda en els antecedents
d’aquest Decret.
SEGON.- Denegar la sol·licitud d’inici d’expedient d’expropiació per ministeri de la llei de la illa
delimitada pel Passatge Quiosc, el carrer Santa Fe i el carrer Carrerada qualificada pel Pla general
metropolità com a sistema viari (clau 5) presentada pel Rafael Mendoza Navas, actuant en nom i
representació d’Ikerne Blasco Roig, ja que la finca de la illa delimitada pel Passatge Quiosc, el
carrer Santa Fe i el carrer Carrerada i qualificada pel Pla general metropolità com a sistema viari
(clau 5) té tres construccions situades al carrer Carrerada números 48, 50 i 52 que poden ser
utilitzades com habitatge.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
3.2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ
DE VOLUMS I CONCRECIÓ D’ALINEACIONS DE LA ILLA DEFINIDA PEL CARRER DE
SANTA FE, ANSELM CLAVÉ, PASSATGE SANTA FE I PLAÇA D’ESPANYA DE MONTCADA I
REIXAC DE MONTCADA I REIXAC.(Expedient 15/2020- PU).
El Sr. Sánchez explica la proposta: Portem una modificació d’un pla especial que ja és va aprovar
en l’aprovació inicial en Junta de Govern el dia 8 de març del 2021 i avui, un cop feta l’exposició
pública, doncs al Ple hauríem de decidir la seva aprovació provisional. Val, aquí estem parlant del
solar que ocupava l’antiga discoteca HJ o el Mercacom davant de la plaça Espanya i un dels
propietaris que és els supermercats ALDI doncs ens ha demanat fer una reordenació volumètrica i
d’alineacions que creiem que és positiva per al municipi i és el que portem avui a aprovació. Diem
que és positiva per al municipi perquè afavoreix la continuïtat de l’eix comercial de la rambla dels
Països Catalans creant una nova façana urbana que hi dona front, perquè integra l’entorn
residencial consolidat perquè dona continuïtat a les alineacions existents i així podem fer recular la
façana i que les voreres que venen del lateral de la C-17, tinguin una continuïtat i una linealitat.
També urbanitzar aquesta zona i que pugui haver-hi l’equipament comercial que volen instal·lar
com habitatge en el cas que hi vulguin construir, que els hi dona dret, i d’aquí també el
percentatge d’aprofitament urbanístic que rep l’ajuntament amb aquest desenvolupament d’aquest
solar que, a dia d’avui, és una zona que està degradada i un solar que està malaguanyat i el
posem en circulació.
La Sra. Fernández intervé: No podem obviar que l’empresa ALDI vulgui instal·lar-se al nostre
municipi aporta beneficis econòmics i llocs de treball al nostre municipi, però no hem d’obviar que
també hem de aplicar polítiques de caire cap al comerç de proximitat i dinamitzar tot el que és el
comerç, el petit comerç.
I també, com hem reiterat en diverses ocasions, que les empreses s’adeqüin al territori, no el
territori a les empreses, però ja sabem que és una feina que s’ha de fer amb temps, i amb un pla
estratègic, tot i així donarem suport.
El Sr. Sanchez conclou: Sí, agrair el suport unànime i una mica pels comentaris que feia la
portaveu socialista, recordar que, bé, aquí el que estem fent és modificar el pla especial per
aconseguir que les linealitats, la façana i l’entorn, doncs millori amb aquest instal·lació i això es
fruit de la negociació i de la visió estratègica de millora de l’entorn que hem tingut amb els
particulars. Efectivament creiem que és positiu que hi hagin inversions llocs de treball i que es
generi negoci, jo crec que això potencia el comerç també enfortint un eix comercial que és l’eix
comercial principal de Montcada que passa també de la rambla Països Catalans cap a Mas
Rampinyo i amb aquest pla de millora, millorem l’entorn també aconseguint una façana i fent que
es “retranquegi” i reculi la façana per aconseguir unes voreres prou amples per mantenir la
linealitat actual. Per tant jo crec que l’empresa s’adapta a la millora de la ciutat al nivell urbanístic
que volem. En tot cas agrair el sentit del vot i la unanimitat.
Antecedents
La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de març de 2021 va aprovar inicialment la
modificació del Pla especial d’ordenació de volums i concreció d’alineacions de la illa definida pel
carrer de Santa Fe, Anselm Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça d’Espanya al municipi de Montcada
i Reixac, 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, sol·licitar informe als
ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el municipi de Montcada i Reixac i als organismes

afectats per raó de llurs competències sectorials ((Departament d’Empresa i Coneixement,
Agència Catalana de l’Aigua, Direcció general de carreteres del Departament de Territori i Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental).
La modificació del Pla especial té per objecte la modificació de les alineacions d’aquesta illa,
adaptant-les a l’entorn consolidat i a les necessitats comercials, tot mantenint el caràcter
residencial de l’actuació, la qualificació del sòl i l’edificabilitat vigent, preveient la construcció d’un
edifici multifuncional, amb marcat caràcter residencial on es podrà implantar un únic establiment
comercial mitjà.
L’acord d’aprovació inicial va estar sotmès a un tràmit d’informació pública per un termini d’un
mes, mitjançant anuncis publicats al BOPB de data 23 de març de 2021, al diari de difusió local
"La Veu" el dia 5 de març de 2021 i a l’e-Tauler del 16 de març al 26 d’abril de 2021 havent
transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, ni
al·legació, segons consta en el certificat emès per la Secretaria de la Corporació en data 26 de
maig de 2021.
Dins el termini atorgat als municipis limítrofes i als organismes afectats per raó de les seves
competències ha tingut entrada en data 9 d’abril de 2021 l’informe favorable emès per l’Agència
Catalana de l’Aigua i en data 29 d’abril de 2021 informe favorable emès pel Departament
d’Empresa i Coneixement.
Fonaments de dret
La documentació de la modificació del pla especial 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.
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'Urbanisme, una vegada transcorregut el termini d’informació pública i el termini
establert perquè els Ajuntaments del municipis limítrofes i els organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials emetin els seus informes, l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació
provisional de la modificació puntual del planejament.
D’acord amb l’article 52.2.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, la competència per a l’aprovació
provisional del planejament general i derivat del municipi correspon al Ple de la Corporació.
Una vegada aprovada provisionalment la modificació del pla especial s’ha de trametre a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
abans esmentat.
De conformitat amb l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de data 4 de
juny 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 18 de juny 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 provisionalment la modificació del Pla especial d’ordenació de volums i
concreció d’alineacions de la illa definida pel carrer de Santa Fe, Anselm Clavé, Passatge Santa
Fe i Plaça d’Espanya de Montcada i Reixac de Montcada i Reixac.
SEGON.- Trametre aquest acord i la Modificació del Pla especial d’ordenació de volums i
concreció d’alineacions de la illa definida pel carrer de Santa Fe, Anselm Clavé, Passatge Santa
Fe i Plaça d’Espanya de Montcada i Reixac a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva
3.3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ PER A LA PREVISIÓ D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER
A MAS DURAN AL MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC. (Expedient 7/2021- PU).
El Sr. Sanchez explica la proposta: Sí, això es la modificació de planejament que vam aprovar en
el ple de març del 2021, que venia d’una modificació de planejament que proposaven els privats
per reduir el sòl comercial i substituir-ho per habitatge de lloguer.
És una modificació que entenem que permet aquesta construcció d’habitatge de lloguer que
augmentava també l’espai de zones verdes que va ser aprovada per unanimitat en el ple de març
del 2021 l’aprovació inicial. Durant el període d’exposició pública no s’ha rebut cap al·legació i
amb la sol·licitud d’informes d’altres administracions i municipis veïns, només s’ha rebut un
informe favorable de l’Ajuntament de La Llagosta i amb tots aquest informes favorables i sense
al·legació, el que portem avui és l’aprovació provisional d’aquest planejament
Antecedents
El Ple de la Corporació en sessió de data 25 de març de 2021 va aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla general metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció oficial de
lloguer a Mas Duran al municipi de Montcada i Reixac, 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, sol·licitar informe als ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el municipi
de Montcada i Reixac i als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (Agencia
Catalana de l’Aigua).
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.
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.
L’acord d’aprovació inicial va estar sotmès a un tràmit d’informació pública per un termini d’un
mes, mitjançant anuncis publicats al BOPB de data 19 d'abril de 2021, al diari de difusió local "La
Veu" el dia 16 d'abril de 2021, i a l’e-Tauler del 12 d’abril de 2021 al 21 de maig 2021. Durant el
període d’informació pública no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, segons consta en el
certificat emès per la Secretaria de la Corporació en data 26 de maig de 2021.
Dins el termini atorgat als municipis limítrofes i als organismes afectats per raó de les seves
competències ha tingut entrada en data 6 de maig de 2021 l’informe favorable emès per
l’Ajuntament de La Llagosta.
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
Dec
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'Urbanisme, una vegada transcorregut el termini d’informació pública i el termini
establert perquè els Ajuntaments del municipis limítrofes i els organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials emetin els seus informes, l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació
provisional de la modificació puntual del planejament.
D’acord amb l’article 52.2.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, la competència per a l’aprovació
provisional del planejament general i derivat del municipi correspon al Ple de la Corporació.
Una vegada aprovada provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità s’ha de
trametre a la Comissió de Territori de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb el
que disposa l’article 79.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost abans esmentat.
De conformitat amb l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de data 4 de
juny 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 18 de juny 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 provisionalment la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la
previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran al municipi de Montcada i Reixac.
SEGON.- Trametre aquest acord i la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la
previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran al municipi de Montcada i Reixac a
la Comissió de Territorial de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
4. ASSUMPTES DE L'ÀREA SOCIAL

4.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMEN D'EDUCACIÓ, I
L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D'AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'ESCOLA EL VIVER, PER ACOLLIR EL COMPLEX
EDUCATIU 0-16 "EL VIVER" AL NUCLI DE CAN SANT JOAN. (Expedient 55/2021- ALTSOC).
La Sra. Segovia, com a regidora delegada d’Educació, explica: Dir-vos doncs que estem
“supercontentes” de portar a Ple aquest conveni. Com bé sabeu ja vam fer en públic la
presentació en l’espai en qüestió, però ho volíem portar a Ple. Dir-vos que potser em torno a
emocionar, però us demano disculpes, val. Realment es un conveni que desitjàvem moltíssim per
justícia educativa, això és un conveni d’educació les dues administracions, per un costat la
Generalitat de Catalunya i per l’altre costat l’ajuntament de Montcada, i consisteix en la creació del
primer complex educatiu 0-16 a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest complex educatiu 0-16,
el primer a l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ubicarà a Montcada i Reixac, concretament en el
barri de Can Sant Joan i concretament en l’espai on està ara situat l’institut escola el Viver.
Aquesta escola bressol, la nova escola bressol que portem a aprovació aquí i les obres de la
quarta fase que ara us ho aniré relatant per ordre s’ubicarà a lo que seria els espais al costat del
camp de futbol, no? Com us deia es un conveni entre les dues administracions, per un costat la
Generalitat de Catalunya, el departament d’educació i l’ajuntament de Montcada. L’Ajuntament de
Montcada en aquest conveni es fa càrrec de la redacció del projecte, la licitació del projecte i
l’execució de les obres per altre part la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Montcada també
perdoneu ha de fer la construcció de la quarta fase de l’institut escola. Com sabeu, fa tres anys
que es va constituir l’institut escola de l’escola El Viver i falta la quarta fase, ara comencem aquest
estiu la tercera fase i la quarta fase serà també a càrrec de l’ajuntament i la construcció de la nova
escola bressol a Can Sant Joan. Que farà la Generalitat de Catalunya, doncs pagarà el 100 %
d’aquestes obres 1.800.000€. Per altra part, l’Ajuntament de Montcada es compromet en
l’avançament d’aquest 1.800.000€ i la Generalitat de Catalunya ens farà el retorn en tres
anualitats. Aquestes tres anualitats seran el 2022, 500.000 €, el 2023 700.000 €, i el 2024 600.000
€. informar-vos de que la construcció de la nova escola bressol Can Sant Joan estarà feta i
s’inaugurarà el 2023-2024. És a dir, és alguna cosa que és per ja, que no és que estem parlant
per d’aquí a 20 anys, no, no. Dir-vos doncs això que estem superorgulloses de la signatura
d’aquest conveni que estem supercontentes i hiperorgullosos de portar-ho a ple i compartir-ho
amb vosaltres. Com bé sabeu tenim cinc escoles bressol, totes elles amb una qualitat educativa
excel·lent, totes, i si que ens faltava una miqueta, la dignificació d’aquesta escola bressol de Can
Sant Joan. Com bé sabeu és una escola bressol que la seva història és de més de trenta anys,
més de trenta anys al mateix edifici, en un edifici on hi ha una comunitat de veïns, i tot allò. Lo que
et toca no estar en un baix tota la submissió que tens a tota la comunitat, la falta d’espais, bé,
dignificació d’espais. Per tant, com diria aquesta seria la cirereta del pastís, la cirereta del pastís a
nivell de construcció. Com ja us he dit a nivell de qualitat educativa podem dir que tenim unes
escoles bressol excel·lents, i llavors això, dir–vos que és una supernoticia i que avui ho portem a
ple. En el moment que ho signem i que s’aprovi a ple i que ens doneu el vostre consentiment ho
enviem directament cap a la Generalitat per posar això en marxa.
Dir-vos també que s’ha constituït una comissió, és una comissió de seguiment del projecte en la
que estem les dues parts, tant la Generalitat com l’ajuntament. De l’ajuntament s’ha destinat que
estigui a la comissió la cap d’educació, el coordinador de l’àrea social, la coordinadora de l’àrea
territorial i jo com a regidora d’educació. Crec que no em deixo res més i això es tot. Això es
l’exposició d’aquest primer complex educatiu 0-16 de l’àrea metropolitana de Barcelona i sobretot
donar aquest èmfasi aquesta importància a la nova escola bressol Can Sant Joan.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, expressa: Des de Cs ens alegrem de l’aprovació
d’aquest conveni, que en tres anys farà possible que un mateix centre aculli escola bressol,
primària i secundària, el primer, com ha dit la nostra companya, Jessica a la que felicitem, de
l’àrea metropolitana. A això s’ha de sumar que aquest centre podrà desenvolupar un mateix

projecte educatiu i els alumnes es sentiran beneficiats. Com no podia ser d’una altra manera el
nostre vot serà a favor.
La Sra. Alcalá, regidora del grup municipal PSC-CP, intervé: La creació d’aquest nou complex
educatiu en el Viver, que oferirà formació continuada des dels 0 fins als 16 anys, és una molt bona
noticia per al nostre municipi. Esperem que la Generalitat, que en molts territoris arrossega un
dèficit històric d’inversions en matèria d’educació, compleixi amb el seu compromís amb
l’ajuntament i a més atengui les necessitats d’infraestructures i educatives de la resta dels nostres
centres escolars. El nostre vot és a favor.
La Sra. Segovia respon: Bé, jo us volia donar les gràcies pel suport. Ens alegrem moltíssim que us
faci la mateixa il·lusió, entusiasme i alegria que a nosaltres. Dir que des de que vam començar
govern una de les propostes que teníem al cap era buscar, inventar i trobar les mil possibilitats, mil
alternatives per tal de construir aquesta escola bressol, creiem que era de justícia, de justícia
educativa, de justícia de les nostres escoles bressol. Per acabar m’agradaria donar les gràcies a la
nostra alcaldessa, perquè si que us he de dir que ha sigut un pilar fonamental, fonamental i molt
important amb la negociació amb la Generalitat de Catalunya, no ha defallit, ha estat a sobre ha
estat pressionant, ha esta lluitant de manera brutal. Així que alcaldessa moltíssimes gràcies per,
com jo dic, saber posar la pilota en joc en el moment en que s’havia de posar i això de vegades no
és fàcil, s’ha de tenir molt bon ull així que gràcies, i gracies a totes i a tots.
La Sra. Alcaldessa conclou: La veritat és que era important com bé s’ha dit, per justícia històrica,
per justícia social, per dignificar també l’escola bressol de Can Sant Joan, més de 30 anys,
gairebé 40 anys que té aquella escola bressol, amb la servitud com s’ha dit d’una comunitat de
veïns, que feia necessària la nostra ràpida actuació i com bé s’ha dit també com a equip de govern
des del primer mandat que ja estàvem donant voltes a veure com poder tenir els recursos per
poder fer realitat aquesta nova escola bressol al barri de Can Sant Joan. Per tant gràcies pel
posicionament de vot perquè queda aprovat aquest conveni per unanimitat.
En relació amb l’expedient núm. 55/2021/ALTSOC, promogut per Educació en sol·licitud de
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el departament d’Educació, i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a l’execució de les
obres d’ampliació i adequació de l’Institut Escola El Viver per acollir el complex educatiu 0-16 el
Viver del barri de Can Sant Joan a aquest municipi;
Atès que, el barri de Can Sant Joan és un nucli de població urbanísticament allunyat del centre del
municipi, amb unes característiques socioeconòmiques que no faciliten la continuïtat en els
itineraris formatius de la seva població infantil i juvenil, i amb una escola bressol ubicada en els
baixos d’un edifici que pateix totes les servituds d’unes instal·lacions comunitàries totalment
obsoletes;
És per aquest motiu que tant el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com
l’Ajuntament de Montcada i Reixac han consensuat la necessitat de la creació d’un complex
educatiu per incloure en un mateix espai tots els ensenyaments de 0 a 16 anys;
Aquest únic espai educatiu, que oferiria continuïtat formativa des de les edats més primerenques
fins a la finalització de l’educació obligatòria, facilitarà a les famílies i els seus fills/es mantenir-se
en el sistema educatiu, ja que la proximitat del centre als seus domicilis, propiciarà les transicions
educatives en un mateix centre Educatiu;
Atès que, el curs 2019-20 l’escola El Viver passa a ser Institut Escola, en aquest sentit, el
Departament d’Educació va executar, mitjançant el RAM 2019, les obres d’adequació d’espais per
un import de 46.453,61€, IVA inclòs. Així mateix, el Departament d’Educació va encarregar l’any
2020 a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya les obres d’ampliació de l’edifici en alçada

per encabir tres aules específiques i dues aules de desdoblament noves per import de 442.553,51
€. El Departament d’Educació ha encarregat també a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, per executar l’any 2021, les obres d’ampliació de la zona de cuina, un porxo i dues
aules a la planta primera per un import de 600.000,00€. Aquestes dues últimes actuacions estaven
incorporades a les obres RAM 2020 i RAM 2021;
Atès que, per poder disposar d’aquest complex educatiu 0-16 anys és necessari executar una
nova fase de l’ampliació de l’edifici i d’adequació dels espais. Aquesta actuació ha d’incloure la
construcció d’una escola bressol dins del complex educatiu per atendre els alumnes de 0 a 3 anys,
així com l’adequació i ampliació dels espais restants necessaris per atendre els alumnes de 12 a
16 anys;
Atès que, serà l’Ajuntament qui es farà càrrec d’executar aquesta nova fase amb la licitació dels
projectes, de les obres i dels honoraris de direcció, si escau. En aquest sentit, l’Ajuntament es farà
càrrec de l’import i les despeses corresponents al projecte i a la direcció de l’obra, així com de les
despeses que corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida
pressupostària adequada les quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin originarse amb motiu d’aquest conveni;
Per tant, correspon a l’Ajuntament la licitació, redacció i aprovació del projecte de les obres
objecte d’aquest conveni, i correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic de
l’avantprojecte i projecte per la Secció de Supervisió de Projectes, d’acord amb les condicions
exigides a la legislació vigent, de caràcter general i específic, per a les construccions escolars, així
com els criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament
d’Educació i les que al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al
programa de necessitats;
Atès que, la licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per
l’Ajuntament, que comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates del
seu inici i acabament. Així mateix, l’Ajuntament haurà de comunicar les incidències en l’execució
de les obres que comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni;
Atès que, la propietat de l’edifici resultant de les obres realitzades serà de l’Ajuntament;
Atès que, l’Ajuntament cedirà l’ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és
inherent dels ensenyaments de secundària;
Atès que, un cop acabades les obres, l’Ajuntament lliurarà al Departament d’Educació una
certificació final d’obra i una certificació de l’arquitecte municipal conforme les obres executades
coincideixen amb el projecte aprovat per la Direcció General de Centres Públics;
Atès que, l’import màxim previst d’aquest conveni és d’1.800.000,00 €, IVA inclòs, dels quals, la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà el 100% de l’import
d’adjudicació de l’obra objecte d’aquest conveni, sempre i quan l’Ajuntament hagi justificat
documentalment i comunicat l’import d’adjudicació i presentades les corresponents certificacions
d’obra. La distribució pressupostària, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a
cada exercici, s’ha establert per Acord de Govern de 18 de maig de 2021, de la manera següent:
Anualitat 2022
Anualitat 2023
Anualitat 2024

500.000,00 €
700.000,00 €
600.000,00 €

TOTAL

1.800.000,00 €

A càrrec de la posició pressupostària
D/760000100/4210/0000 del centre
gestor EN0119, o equivalent.

Atès que, l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències de
projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin instades
explícitament pel Departament d’Educació;
Atès que, les aportacions del Departament d’Educació es tramitaran fraccionadament, una vegada
l’Ajuntament hagi comunicat l’import d’adjudicació, d’acord amb les certificacions d’obra
presentades per l’Ajuntament. El termini màxim de justificació serà fins el dia 15 de desembre de
l’anualitat corresponent. El/La tècnic/a del Departament d’Educació verificarà que l’obra sigui
completa, capaç de prestar serveis amb correcte funcionament de les seves instal·lacions i amb
els permisos d’utilització necessaris i ajustada al projecte supervisat pel Departament d’Educació;
Atès que, si abans de l’1 de setembre de cadascuna de les anualitats previstes l’Ajuntament
preveu que no podrà justificar l’import establert, avisarà al Departament d’Educació amb temps
suficient per poder tramitar el conseqüent canvi d’anualitats que s’haurà d’aprovar per Acord de
Govern;
Atès que, la vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2024, sens perjudici de la possibilitat de prorrogar-lo en qualsevol moment abans de
la finalització del termini previst per unanimitat de les parts signatàries;
Atès que, en aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat;
Atès que, es crearà una comissió mixta de vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest
conveni de col·laboració i dels compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme ha de
resoldre els problemes d’interpretació i resoldrà els possibles casos d’incompliment de les
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències
aplicables en cas d’incompliment. Aquesta comissió mixta estarà constituïda amb representants
d’ambdues parts;
Vist l’informe emès per la Cap de Servei d’Educació.
Vista la proposta de la regidora d'Educació, i previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
Social, celebrada per videoconferència el dia 18 de juny 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 el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el departament d’Educació, i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, per a l’execució de les
obres d’ampliació i adequació de l’Institut Escola El Viver per acollir el complex educatiu 0-16 el
Viver del barri de Can Sant Joan a aquest municipi.
SEGON.– Acceptar l’aportació económica plurianual de 1.800.000,00 € per a l’execució de les
obres d’ampliació i adequació de l’Institut Escola El Viver per acollir el complex educatiu 0-16 el
Viver del barri de Can Sant Joan a aquest municipi.
TERCER.- Facultar la Sra. Alcaldessa per a la seva signature
5. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
Hom dona compte del Decret núm. 1649/2021 dictat per l'Alcaldia el dia 25 de juny de 2021, el text
del qual es transcriu a continuació:
“Atès que correspon a l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipal, i per tal de portar a
terme les funcions i les competències que la llei encomana als Ajuntaments, li correspon també

designar els regidors que han portar a terme aquestes tasques de col•laborar amb l’alcaldia en el
govern i l’administració municipal.
Atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, els articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i el Reglament
orgànic municipal,
Vist el Decret de l'Alcaldia 3349/2019, de data 8 de novembre de 2019, pel que es designen
regidors delegats i regidores delegades per diferents matèries, i que entre aquests regidors es
troba el Sr. Salvador Serratosa Cruzado,
Atesa la conveniència de substituir puntualment al Sr. Salvador Serratosa Cruzado en algunes
funcions, per motius personals del dit regidor, per a un millor funcionament de les tasques que té
encomanades,
L’Alcaldia, fent ús de les atribucions que l’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local,
Vista la proposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER. Designar provisionalment el Sr. Gerard Garrido Gutiérrez com a regidor delegat
d'esports, a l'àrea Social, i de Comerç i Turisme, a l'Àrea Econòmica, en substitució temporal del
Sr. Serratosa.
SEGON. L’àmbit de les presents delegacions provisionals és el relatiu a les facultats de despatx,
gestió i proposta de resolució dels assumptes que es tramiten a les dependències municipals a
què es refereixen cadascuna de les matèries objecte de delegació.
TERCER. Donar compte al Ple a la propera sessió que celebri, i publicar aquestes designacions
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i a la seu electrónica de l'Ajuntament de
Montcada i Reixac, al Portal de Transparència, en compliment del que disposen els articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
Informació i bon govern de Catalunya.
QUART. Notificar aquest Decret als regidors designats”
El Ple en resta assabentat del dit Decret núm. 1649/2021, de data 25 de juny de 2021.
6. MOCIONS
6.1.MOCIÓ CONTRA ELS NOUS PEATGES A LES AUTOVIES I EN LES AUTOPISTES DE
L'ESTAT DESPRÉS DE LA SEVA LIBERALITZACIÓ
El Sr. Romero presenta la moció i dona lectura al text de la dita moció, presentada pel grup
municipal Cs.
Seguidament s'obre una ronda d'intervencions als grups municipals.

El Sr. Garrido, en representació del grup municipal ERC-AM, expressa: Nosaltres farem un vot
diferenciat, el qual serà abstenció a tots el punts, excepte el punt 2 que serà en contra i
concretament del que diu que l’ajuntament de Montcada insta al govern d’Espanya a no gravar als
ciutadans amb nous impostos que paralitzin encara més la situació de crisis econòmica de les
famílies espanyoles i que impedeixen la recuperació econòmica dels treballadors i les empreses.
Concretament perquè si que és veritat que a les crisis sempre hi ha aquesta variant de que els rics
son més rics i els pobres son més pobres, per tant, jo crec que a les crisis econòmiques els rics
haurien d’aportar molt més per tal que tots i totes sortim de la crisi conjuntament. Per tant, aquí
estaríem en contra perquè som partidaris des d'ERC-AM de que hi hagi aquest progressivitat.
Respecte a la moció sí que hi ha coses amb les quals estem d’acord, per exemple amb el tema de
que hi hagi un estudi de a on es destina la despesa pública, etcètera, etcètera, però no oblidem
que aquest tipus de vies sempre comporten un cost. Sí que és veritat que fins ara el que
s’aplicava en el cost era el manteniment i a més a més la inversió. Per tant, si ara quan es
comencin no a liberalitzar, sinó quan acabin les concessions i per tant quedarien com a
amortitzades, s’hauria d’imputar únicament el cost. Aquí és on jo crec que hi ha la discussió de
com imputar aquest cost. Nosaltres som partidaris que aquest cost s’ha d’aplicar, bé s’ha de cobrir
d’alguna manera, no sabem si amb peatges, no sabem si amb una vinyeta com fan altres països. I
sí que es veritat que hi ha una altra cosa que em crida l’atenció que diuen que com molts països
de la UE, queden retratats, a la UE son 27 i aquí s’han nombrat 1, 2, 3, ,4 i 5. Per tant, de 27, citar
cinc, per exemple alguns d’ells com és Malta. El que fa Malta és aplicar un impost indirecte del
qual aquí cobreixen el que són el cost de les autovies, perquè no tenen autopistes, cobreixen el
cost de les autovies i la resta de països com per exemple Finlàndia o Luxemburg, tenen una
pressió fiscal del 42%, en comparació a aquí que seria del 35,4 %.
També nosaltres som partidaris de que cal una millora, i això també ho recull la moció, de que cal
una millora amb les infraestructures, no només amb les autopistes, autovies i carreteres, com
també altres infraestructures viaries com son les de tren, ports i aeroports i com sempre hem
reclamat des d’esquerra republicana que aquí a Catalunya hi ha un dèficit brutal, i només cal dir
que per exemple en el període del 2013 al 2018 ADIF tenia pressupostat a Catalunya una inversió
de 2.483 milions d’euros i no s’han executat 1357 milions d’euros això és més de la meitat o per
exemple pel que fa a ports s’ha executat només un 38,2 per cent de tot pressupost que tenien en
el període entre 2013 i 2018, i per exemple RENFE gairebé arriba al 50 per cent de l’execució
entre el període 2013 i 2018, i ja no parlo del dèficit fiscal que pateix Catalunya que això també
involucra i això també afecta al que fa a l’Estat i el manteniment de les vies.
Per tant des d'ERC-AM el que diem és que hi ha un manteniment i hi ha un cost que és bastant
elevat el manteniment d’aquestes vies i que s’ha de fer front d’alguna manera i això és aquí jo crec
on està la discussió, amb si s’ha de fer mitjançant peatges o si s’ha de fer amb una vinyeta o
d’alguna manera també. El nostre posicionament és que aquest cost s’ha de cobrir d’alguna
manera i és aquí on s’ha d’arribar a un acord tant amb l’Estat i les diferents comunitats autònomes
de quina ha de ser la manera de cobrir-ho.
La Sra. Fernandez, regidora del grup municipal PSC-CP, exposa: El govern de Mariano Rajoy ja
contemplava la proposta de cobrar per totes les vies d’alta capacitat. És més, el ministre de la
Serna va encarregar informes per implementar-ho. El nostre ministre Abalos ja va explicar al
congrés que si no hi ha consens, no s’aplicaria aquesta proposta. Vull remarcar que si no hi ha
consens no s’aplica.
Dir que s’està mentint d’una cosa que encara no és ferma, doncs ho haurem de rumiar, no? Dir
que les infraestructures no necessiten finançament perquè ja estan construïdes, reflexa un
desconeixement profund de la matèria. Tota infraestructura necessita un manteniment per
mantenir la qualitat del servei i la seguretat. En carreteres la manca de manteniment adequat es
nota especialment i això ho vivim properament. I també a nivell municipal i per traslladar aquesta
moció una mica a l’àmbit municipal. Ja que a Cs els hi encanta presentar mocions que molt a
veure amb el municipi no són, que formen part d’un altre debat on ells també tenen representació,
poca però en tenen, doncs vull baixar una mica i fer el símil una mica en el nostre municipi. En
carreteres la manca de manteniment es nota molt. El govern de Pedro Sanchez ha doblat les

partides de manteniment i conservació en carreteres d’aquí a Catalunya. Els peatges serveixen
principalment per finançar el manteniment de les autopistes, no només de la seva construcció.
Quan aquestes vies reverteixin a l’Estat s’haurà d’incloure el seu manteniment als pressupostos
generals de l’Estat, i és una partida enorme, excessiva. Cal trobar fórmules de finançament per
mantenir les carreteres, però de forma justa i equitativa i la opció que trobem més justa i equitativa
és que pagui qui la faci servir. Les autovies si, però les autopistes, per definició, com diu la moció,
no son gratuïtes i els espanyols no han pagat per la seva construcció. Ho han fet les
concessionàries, per això se’ls permet crear peatges per retornar el seu cost. En canvi quan
reverteixin a l’estat, llavors si que les estarem pagant tots i totes amb els nostres impostos, fins i
tot qui no té cotxe i no les utilitza.
Els efectes de l’augment de preu en els béns de consum és una fal·làcia. La gran majoria de les
mercaderies ja transiten per vies de pagament com són els ports, els ferrocarrils que ja paguen
canons pel seu ús i autopistes de pagament. Al contrari el pagament per ús, farà que les
carreteres siguin millors i més segures i el cost d’ utilitzar-les serà menor que el cost del peatges
actuals. Està demostrat que els preus elevats dels peatges expulsen camions cap a les nacionals,
per això el govern de Pedro Sanchez va implantar bonificacions per al transport pesat a l’AP-7 i
l’AP-2, però també està demostrat que els camions prefereixen passar per vies de qualitat ràpides
i segures si el cost és just. Ho demostra tot el sistema de vies de pagament europeu, per exemple
a França, totes les vies d’altes prestacions son de pagament i no per això els camions les eviten.
En definitiva l’exposició de motius demostra un desconeixement del tema total i reprenent una
mica el que deia el regidor d'ERC-AM la comparació amb els països que anomena la moció em
sembla almenys curiosa. Les comparacions a mi personalment no m’agraden gens, posats a
comparar, ens comparem amb algun que sigui més o menys igual o similar almenys a Espanya.
Recordem que tenim 47 milions d’habitants uns 600.000 quilòmetres quadrats d’extensió. Ens
estan comparant Espanya amb Finlàndia, amb Xipre amb Estònia, amb Luxemburg amb Malta,
que son països que a Finlàndia son 6 milions de persones, amb 300.000 quilòmetres quadrats,
aquest és el més gran dels que nomeneu, després tenim Xipre que no arriba al milió d’habitants
amb uns 9250 quilòmetres quadrats d’extensió o sigui res a veure amb els 600.000 quilòmetres
quadrats d’extensió que té Espanya. Estònia té un milió i mig d’habitants, res a veure amb els 47
milions d’Espanya i 45.000 quilòmetres quadrats. Luxemburg té 716.000 habitants i 2.600
quilòmetres quadrats. Malta té 316 quilòmetres quadrats i 600.000 habitants, o sigui la comparació
no és per igual ni els quilòmetres d’extensió ni els habitants, com deia el regidor d'ERC-AM. Fem
les comparacions reals amb països més propers i amb extensions, habitants, infraestructures més
iguals i no fem comparacions estrambòtiques. Moltes gracies, el nostre posicionament serà en
contra.
El Sr. de la Torre, regidor del grup municipal d'ECPMIR, intervé: Nosaltres també farem un
posicionament de vot diferenciat. Ens abstindrem en tots els punts de l’acord excepte en el 2, que
votarem en contra i per una senzilla raó també, que l’acaba d’explicar la Sra. Fernàndez, perquè
aquesta moció es una moció de caràcter preventiu i que s’hauria de debatre, doncs el govern de
l’Estat ha manifestat que no aplicarà la proposta sense un acord i un diàleg, és a dir, sense el
consens polític necessari no la portarà a terme.
A més, pel nostre perfil polític, aquesta moció manca d’alguna alternativa de mobilitat alternativa i
sostenible que vagi en defensa i en foment i millora del transport públic, que és el més sostenible
sens dubte i que és el que utilitza la gran majoria de la ciutadania. A més de que els criteris a
seguir per part nostra ja han esta defensats al Congrés per Unidas Podemos. És que una taxa
indirecta sense més seria injusta i recau sobre la classe treballadora i els professionals que fan ús
de les autovies i les vies d’alta capacitat com a mitjà de treball. Pel que som més partidaris dels
impostos i taxes progressives directes.
Ens oposem també a la tarifa plana, ja que és contradictori posar tarifa plana a la mobilitat privada
mentre el transport públic es cobra en base a la distància que es recorre. El criteri de pagament de
les infraestructures hauria de ser exactament el contrari, és a dir externalitzar les despeses de la
carretera per el pagament per ús i afavorir la fidelització dels passatgers del transport públic amb
abonaments de tarifa plana. A més el disseny de la xarxa i les solucions que s’adoptin per a

millorar han de tenir criteris de mobilitat sostenible, reduint al màxim les emissions de gasos i
l’accidentalitat, el pacte territorial i ambiental i la gestió eficient dels fluxos viaris, que tampoc
aquesta moció no fa ni una sola menció a aquest criteris de sostenibilitat mediambiental. I tampoc
pot dependre dels interessos de les concessionàries, això es important i greu, perquè respon
moltes vegades als capritxos d’un lobby en concret ja sigui econòmic o territorial o local i a
Catalunya en tenim un exemple sense anar més lluny que l’ús financer dels peatges per ampliar la
xarxa ha donat peu a un sistema de barreres i tarifes bastant abusiu. Els peatges, a més, han de
tenir una funció social, si son tarifats en funció de l’interès públic han de convertir-se
progressivament en instruments reguladors i de gestió de la mobilitat, especialment a les àrees de
congestió, complementaris sempre del transport públic afavorint els vehicles d’alta ocupació i els
que siguin més respectuosos amb el medi ambient.
També es interessant diferenciar els usuaris, que segons l’impacte d’aquest usuaris, per exemple
aplicar tarifes diferents a un turista o a un transportista o a un usuari local que utilitza aquestes
vies per desplaçar-se al seu lloc de treball. Els ingressos a més han de permetre finançar
alternatives de mobilitat sostenible com és el transport ferroviari de mercaderies o la finançament
de serveis de transport públic, que com he dit abans és el medi que més utilitza la ciutadania
d’aquest país i la classe treballadora i proposar a les administracions titulars de cada concessió, al
govern de l’Estat, a la Generalitat que gestionin directament els peatges, baixant-los en el seu cas
quan s’esgotin les concessions privades, sempre i quan no estigui disponible un sistema de
tarifació alternativa que eviti el col·lapse de les ciutats i que no esgoti recursos públics.
Finalment és imprescindible i necessari reclamar la necessitat de dotar de recursos econòmics,
així com iniciar el desplegament de la llei del finançament del transport públic a Catalunya,
demanant a l’Estat espanyol la quantitat de fons suficients per poder encarar un transformació del
transport públic i apostar clarament per les noves mobilitats sostenibles.
El Sr. Romero, al seu torn, manifesta: Si, bé seré breu. Ens hem avançat abans que surti la llei,
perquè quan el riu sona aigua porta i ja son molts els rumors que parlen de que no tan sols seran
peatges en autopistes sinò també en autovies, en carreteres més aviat secundàries, i en les que el
treballador de a peu patirà les conseqüències.
Està clar que ha d’haver un estudi de viabilitat i aquest estudi ha de comptar amb els altres partits
politics, ha d’haver un consens, com bé es diu, i també tenint en compte els sectors del transport i
els sectors implicats en manteniment i transports.
Llavors estem d’acord que hi ha un manteniment de les carreteres i que els diners han de sortir
d’algun lloc. Però el que tampoc es pot fer és que a carreteres principals i secundàries, posar
peatges a tort i a dret.
I veiem que aquesta política té un caràcter recaptatori, més aviat un afany recaptatori que no
constructiu, ja que no hi ha cap estudi que s’hagi portat a terme per a fonamentar-ho. Llavors per
la resta, ja està, aquestes són les explicacions d’aquesta moció.
Vista la Moció presentada pel grup municipal Cs, el text de la qual es transcriu a continuació:
"El ministre de Foment, José Luis Ábalos, en 2018 va instar a buscar una fórmula per assegurar el
manteniment de les autovies, que tenen un cost anual per a l'Estat d'11.000 milions d'euros i que
es fa inviable perquè cada vegada hi ha més quilòmetres (20.000 actualment) i menys recursos
públics.
El ministre va cridar a reflexionar sobre el manteniment de la xarxa de carreteres, incloses
autovies i autopistes liberalitzades, "les úniques infraestructures de transport que són gratuïtes",
quan per la resta, com ports, aeroports i vies ferroviàries, es paguen diferents taxes o cànons.
Recentment la idea d'abonar un peatge torna a planejar sobre les autovies espanyoles i ocupa
espais informatius. El Govern s'ha compromès amb la Comissió Europea a posar en marxa un
sistema de pagament a la xarxa de vies d'alta capacitat (autopistes i autovies de l'Estat) per
finançar la seva conservació. El pla de recuperació presentat pel president Sánchez recull aquesta

proposta per pal·liar el dèficit en la conservació de la xarxa estatal, d'uns 10.000 milions, segons la
patronal Seopan.
L'assumpte del pagament per l'ús de les vies d'alta capacitat és un exemple més de la manca de
diàleg i negociació del Govern i l'opacitat a la qual estem assistint en relació amb el Pla de
Recuperació i Resiliència. El Govern sembla que, de nou, es decideix per l'opció fàcil i opta per
ficar la mà a les butxaques dels ciutadans en lloc de dur a terme les reformes estructurals que
garanteixin un ús eficient dels recursos. Fa tan sols uns mesos que Cs proposava al Congrés dels
Diputats un Pacte Nacional per les Infraestructures i la Mobilitat, iniciativa a la qual el PSOE va
votar a favor i en què incloíem mesures com l'avaluació de la rendibilitat social i econòmica dels
projectes d'infraestructures i la selecció de projectes des d'una perspectiva de sostenibilitat
financera.
Ens trobem amb que Espanya, des del 2012, moment en què Espanya era un dels països del món
amb millors infraestructures. Des d'aquest any, el deteriorament ha estat de 90.000 milions que
hem deixat d'invertir i que, per descomptat han afectat la circulació en aquestes vies, a la
seguretat viària i la connectivitat dels territoris. Qualsevol mesura per solucionar aquest problema
ha de tenir el consens i el diàleg dels diferents grups polítics, els treballadors del transport de
mercaderies i els operadors de transport. Les vies d'alta velocitat, no es poden veure com una
simple font d'ingressos més, cal dur a terme una avaluació de les necessitats de manteniment i
finançament i establir el sistema més adequat per resoldre aquestes necessitats.
El Govern ha de dur a terme un exercici de responsabilitat en la despesa pública que ha de tenir
com a última opció la d'incrementar la pressió impositiva o de pagament dels ciutadans. Per això,
des que va començar la pandèmia hem insistit en la necessitat de dur a terme tres mesures
fonamentals no només per assegurar la qualitat de les nostres infraestructures sinó per garantir
l'estabilitat financera dels comptes públics. Des de Cs hem demanat una auditoria integral de la
despesa pública, un pla de consolidació fiscal a mitjà i llarg termini i un programa ambiciós
d'avaluació de les polítiques públiques. Sense això, cap govern hauria de parlar d'apujar impostos.
L'impost de les autovies es suma a la llista de pujades que està implantant el Govern de PSOEPodem. Uns impostos que no recauen en els més rics sinó en tots els ciutadans i especialment en
el dels treballadors que necessiten desplaçar-se als seus llocs de treball per les vies espanyoles.
A Catalunya aquesta situació és encara més urgent tenim els trams de peatge més cars de tota
Espanya. Els catalans patim per la mala gestió dels governs independentistes i socialistes que no
han sabut gestionar les tensions econòmiques que pateixen els ciutadans catalans pel sobrecost
de les infraestructures de transport situades a la nostra comunitat autònoma.
El Govern de PSOE-Podem ens està mentint de nou amb el nou impost de les autovies. Com van
fer amb l'IVA de les mascaretes. Ens diu que és una imposició d'Europa i simplement amb veure
que molts països de la UE no tenen peatges queden retratats. Finlàndia, Xipre, Estònia,
Luxemburg i Malta tenen totes les infraestructures de transport per carretera totalment gratuïtes i
no les canviaran a pagament per instrucció de la UE.
És per això que el Grup Municipal de Ciutadans sotmet a la consideració i debat de Ple l'aprovació
dels següents punts:
ACORDS
1. L'Ajuntament de Montcada i Reixac insta el Govern d'Espanya a no instaurar el cobrament en
autovies i en les autopistes de l'Estat després de la seva liberalització.
2. L'Ajuntament de Montcada i Reixac insta el govern d'Espanya a no gravar als ciutadans amb
nous impostos que penalitzen encara més la situació de crisi econòmica de les famílies
espanyoles i impedeixen la recuperació econòmica dels treballadors i les empreses.

3. L'Ajuntament de Montcada i Reixac insta el govern d'Espanya a negociar amb la resta de les
forces polítiques i amb els agents dels sectors afectats, una mesura de consens per solucionar el
dèficit de manteniment de les vies d'alta capacitat, de manera que no repercuteixin en la butxaca
dels ciutadans o privin a certs territoris, principalment a l'Espanya rural, de les connexions
necessàries per a un desenvolupament econòmic, sostenible i equilibrat de tots els racons de la
nostra geografia nacional.
4. L'Ajuntament de Montcada i Reixac insta el govern d'Espanya a acordar un Pacte per les
Infraestructures i la Mobilitat entre tots els grups parlamentaris, que tingui com a base els
següents objectius:
1. Despolititzar les inversions en infraestructures i es comprometi amb l'eficiència la sostenibilitat
2. Que garanteixi l'estudi de la rendibilitat socioeconòmica, i faci una anàlisi cost-benefici de les
mesures preses en matèria d'infraestructures i mobilitat.
3. Que asseguri l'estabilitat de la inversió pública en infraestructures sense dependre del cicle
econòmic.
4. Que les mesures preses tinguin en compte les necessitats dels treballadors i la vertebració del
territori, per no deixar ningú enrere".
Sotmesa a votació, el Ple acorda NO APROVARLA, amb el vot en contra de la moció dels
membres del grup municipal ECPMIR (7), excepte en el punt 2 de l'acord que voten abstenció, el
vot en contra del grup municipal PSC-CP (6) i el vot en contra del grup municipal ERC-AM (4),
excepte en el punt 2 de l'acord que voten abstenció; i amb el vot a favor dels membres del grup
municipal Cs (3).
7. PRECS I PREGUNTES
7.1. Del Sr. Iruela.
La meva pregunta va en relació amb la jornada de portes obertes de la regidoria d’Esports els dies
16, 17 i 18 de juny. Considerem que va ser un autèntic despropòsit ja que només hi va haver
improvisació i una nul·la planificació de la jornada d’accés gratuït a la piscina municipal.
Ocasionant, evidentment, un desordre i una confusió entre els ciutadans que ja havien acudit a
gaudir de la piscina gratuïtament.
Les preguntes son: Com és possible que no hi hagués previsió sent gratuït l’accés? Com és que
no es va planificar amb un sistema ordenat, via telefònica o amb una app? Com és possible que
vostès sempre culpin a un grup d’incívics, que sí que hi va haver, del desastre organitzatiu de la
regidoria d’Esports. Alcaldessa, com vostè bé diu, el que funciona no es canvia. Que farà vostè
amb el que no funciona? Gràcies
7.2. Del Sr. Pérez.
Nosaltres tenim una queixa dels veïns i veïnes de la zona Kursaal, que mostren la seva
preocupació per la situació que viuen en un edifici del carrer Masia, on hi ha dues plantes de
vivendes, i a més un soterrani, que pel que es veu està ocupat als aparcaments.
Llavors la nostra pregunta va dirigida al govern, si tenen constància de la situació d’aquest edifici, i
si és així, si han pres o pensen prendre alguna mesura per esmenar aquesta situació d’inseguretat
i incivisme.
7.3. Del Sr. Egea.
Bé, el primer, he de dir que una de les preguntes que vam fer al ple del més passat no se’ns ha
contestat. És referent a la que vaig fer jo sobre el carrer Barcelona de les voreres, si s’havia fet un
estudi o si s’havia de fer algun estudi per fer alguna plaça d’aparcaments de càrrega i descàrrega.
Aquesta no està contestada.
7.4. Del Sr. Egea.

I avui vull transmetre al grup de govern, i especialment a la nostra alcaldessa, la preocupació que
tenen alguns veïns, en aquest cas uns veïns especials, que son nens i nenes del barri de Font
Pudenta, que des del dia 18 tenim el parc, el parc de la plaça Roja tancat. És un parc que sabem
que també ha donat problemes. És un parc que s’ha d’obrir i tancar, perquè si no, no hi ha qui els
tregui per la nit i entenc que els veïns han de descansar; però que els perjudicats en aquest cas
com sempre són els nens. Hem passat una pandèmia en la que no han pogut sortir al carrer i la
veritat és que m’ho estan transmetent ells. Això i també em comenten que allà no es pot jugar a
futbol, perquè hi ha una pista de patinatge i bé poden fer altres coses.
També al polígon de La Ferreria tenim un estadi de futbol que queda tancat, també podrien anar
allà a practicar una mica d’esport, o el col·legi Mitja Costa que també queda tancat tot l’estiu. És a
dir, ens quedem allà molt limitats entre el que és la via i el que és el riu. Abans el riu estava net i
es podia baixar i baixàvem a jugar a pilota allà quan està la riera seca, però en aquest cas la
preocupació és fins quan estarà el parc tancat. No entenen que ells hagin de ser els perjudicats.
Tinc també que dir que aquest parc està utilitzat per el centre obert de Muntanyeta i Font Pudenta.
Avui ja ha començat el casal, no he pogut parlar avui amb la tècnica que el porta perquè no hi era,
però també em van transmetre això, que un dia van anar a fer una activitat i estava tancat. Em van
preguntar el perquè i jo ja ho he dit, no ? Perquè no som capaços de posar-nos d’acord en obrir o
tancar el parc, com altres espais que tenim al municipi.
I la pregunta, doncs, sobretot va sobre això: quins espais creuen vostès, si tenim el parc Roig
tancat, on poden jugar els nens?, fins quan estarà el parc tancat? i per què no s’obre el parc?
Aquesta es la pregunta.
7.5. Del Sr. Romero.
El tema és el de la piscina, que a part dels incidents que hi ha hagut fins al moment, és la
possibilitat de que segueixin havent aquests incidents per problema informàtic o per falta de
personal, que aquest cap de setmana s’han tornat a fer les cues i era per evitar en un futur que es
produeixin.
Llavors no sé si l’equip de govern o l'IME estan prenent les mesures necessàries.
7.6. Del Sr. Romero.
I la segona qüestió és un prec, és que m’han demanat que es faci una altra comissió de la piscina,
a veure si és possible que es pugui fer..
La Sra. Alcaldessa conclou: D’acord, donarem resposta per escrit. Miraré a veure que és el que ha
passat Sr. Egea amb aquestes dues preguntes a les que no s’ha donat resposta, sobre les voreres
del carrer Barcelona, les reclamo demà mateix perquè els hi facin arribar, i com sempre
expliquem, totes les preguntes i totes les respostes es pengen en el Portal de Transparència per si
tenen interès en conèixer també les respostes que dona l'equip de govern.
Sense més assumptes a tractar, a tres quarts menys cinc minuts de 8 de la tarda la Sra.
alcaldessa presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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