ACTA NÚM. 20200000012 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL
DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021.
A Montcada i Reixac, el dia 30 de setembre 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
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

Excusa la presència
LAURA CAMPOS FERRER
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA

Càrrec
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor

Alcaldessa
Regidor
Regidora

Grup
ECPMIR
ECPMIR
ECPMIR
ECPMIR
ECPMIR
ECPMIR
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
ERC-AM qui presideix
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
Cs
Cs

ECPMIR
ERC-AM
Cs

Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
El Sr. Sánchez, primer tinent d‟alcalde que presideix la sessió, expressa: Començaré
excusant la Sra. Alcaldessa que no pot assistir perquè avui és el Ple ordinari de
setembre, però es dona una circumstància especial, perquè a més de la vaga de
maquinistes de RENFE, ha hagut un accident mortal a les vies aquí a Montcada al pas
a nivell que hi ha al davant de l‟Ajuntament.
Seguidament es fa un minut de silenci, en record de la persona atropellada per un tren
avui mateix a Montcada i Reixac.

Un cop transcorregut aquest minut, s‟inicia la sessió i el Sr. Sánchez, primer tinent
d‟alcalde que presideix la sessió en el dia d‟avui, expressa: Amb aquest minut de
silenci transmetem el condol de la Corporació municipal als amics i parents de la
víctima.
ORDRE DEL DIA
1. QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2021.

2021000011,

S'aprova per unanimitat l‟acta núm. 202000000011 corresponent a la sessió del Ple de
l'Ajuntament celebrada el dia 22 de juliol de 2021.
1.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
DECRET NÚM. 1751/2021, FINS EL DECRET NÚM. 2227/2021, DE 17 DE
SETEMBRE 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. 2021001751, de data 12 de juliol de 2021, fins el núm. 2021002227, de 17 de
setembre de 2021.
El Ple en resta assabentat.
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1. APROVACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DINTRE DEL
PRESSUPOST 2021.
El Sr. Garrido, president de l’Àrea Econòmica, explica la proposta: Portem tres
modificacions de crèdit. Una modificació de crèdit, la primera seria de 3069,83 € per tal
de fer front a una factura d’obres i projecte , per tant es faria una modificació de crèdit
de la partida de béns i infraestructures i manteniment urbà, a obres i projectes per un
valor de 3069,83 € que no te afectació al servei.
Després tindríem una modificació de crèdit de 3.000 € de mobiliari d’oficina a llums de
Nadal, aquest diners es destinaran bàsicament a la compra de material inventariable
dels llums de Nadal que seran de propietat de l’ajuntament per tal d’ampliar els llums
de Nadal al municipi, a part del contracte que tenim en marxa, sinó que també es fa
aquesta compra per ja tenir-les de manera permanent cada any.
Finalment tenim una darrera modificació de crèdit de 5.789.81 € que bàsicament és
perquè es va fer una compra de portàtils l’any passat durant la pandèmia, aquesta
factura ha arribat molt tard degut a que l’empresa no enviava la factura de manera
correcta, després d’haver-li reiterat una vegada i una altra que enviés la factura de
manera electrònica, fins que ho ha fet aquest any, això és degut a que l’any passat es
va fer la comanda des de l’ajuntament a una altra empresa, però degut a que va haverhi una sobredemanda per part de moltes administracions i concretament des de la
Generalitat, que es va fer una demanda molt gran de portàtils, doncs diguem que totes
les empreses anaven saturades i vam anar a una altra empresa a la qual vam poder
comprar aquests portàtils. Però l’empresa no va enviar la primera factura fins aquest
any i aleshores es fa aquesta modificació que he dit per poder fer front a aquesta
factura d’aquesta empresa que l’ha enviat tard en aquest sentit..

La Sra. Lopez, regidora del grup municipal del PSC-CP, intervé: Bé, abans que res
nosaltres volíem com a PSC en aquesta tragèdia que deixa sense llar a més de 500
famílies, el nostre recolzament i solidaritat a la ciutadania palmera, als dispositius
d’emergències i equips de científics per tot el treball que estan realitzant.
Dit això, passo a fer vot diferenciat de les modificacions. En referència a la modificació
de 3069,83 €, el nostre vot serà abstenció, ja que creiem que es podia haver donat de
baixa d’una altra partida, perquè es dona de baixa de béns i infraestructures i
manteniment urbà, i creiem que és una partida que a la vista està, que de
manteniment urbà anem una mica escassos.
Referent a la segona, els llums de Nadal aquests 3000 €, bé la veritat és que jo ja he
manifestat en diverses ocasions que els llums de Nadal que tenim fins ara, jo crec que
els devem als ciutadans alguna cosa millor, no el que teníem que eren unes llums de
Nadal llençades als arbres. Inicialment vam ser molt criticats per vostès perquè teníem
un excés de pressupost, quan vostès van entrar a governar van disminuir el
pressupost i ara l’amplien o sigui que al final el temps en aquest sentit ens dona la raó.
En referència a l’última, votem a favor ja que creiem que les factures s’han de pagar.
El Sr. Garrido conclou: Pel que fa a la partida de bens naturals, si aquesta modificació
es realitza és perquè hi ha un informe darrera d’aquesta modificació del qual no té cap
afectació al servei ni a les actuacions planificades que hi ha fins a final d’any i són
3069,83 €. I finalment, la de les llums de Nadal, bé doncs perquè al 2015 hi havia una
situació econòmica que no ho permetia i bàsicament portem així uns anys i ara que la
situació econòmica de l’ajuntament va millorant, és cert que ara els llums de Nadal que
també era un contracte que no es podia modificar perquè tenia una durada d’uns
quants anys, doncs ara a l’hora de renovar el contracte s’ha fet aquest repensament
del que són els llums de Nadal i l’ambient nadalenc que hi ha en aquest municipi
concretament a Montcada i es vol dotar de més recursos aquests llums de Nadal i
perquè també és veritat que sortim de dos anys molt complicats, sortim de dos anys de
pandèmia de moments complicats per la ciutadania, però també pel comerç de
Montcada i jo crec que s’ho mereix la ciutadania, però també els comerciants de tenir
els carrers ben il·luminats pel que fa als eixos comercials i també pel que fa a la
ciutadania.
2.1.A Modificació de crèdit 000089/2021-MC
Vist l‟informe del Cap de Projectes i Obres on s‟exposa que resta pendent de
pagament la factura 2021-61 per import de 4.719,00 euros.
Donat que el contracte 462/2020-CMENORS vinculava aquesta factura a la partida
112/15100/22706 Obres i Projectes.
Vist que el crèdit disponible a la partida 112/15100/22706 Obres i Projectes és
insuficient per fer front al pagament de la factura esmentada que ascendeix a
4.719,00€.
Donat que actualment a la partida hi ha sense comprometre la quantitat de 1.649,17
euros.
Donat que manquen 3.069,83 euros per satisfer l‟import de la factura.
Atès que, per les raons esmentades, és necessària dita despesa, i es pot tramitar un
expedient de modificació de crèdit per suplement, minorant la partida 121/15100/21000
Béns naturals i infraestructures/manteniment urbà, sense alterar el normal compliment
del servei previst per l‟exercici corrent.

Atès el que regula l'article 36 i 37 Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, així com l‟article 177 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.
Tenint en compte el que disposa les Bases d‟Execució del Pressupost General de la
Corporació vigent aquest exercici 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 23 de
setembre de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (6 abstencions) dels membres del grup municipal PSC-CP (6); i
amb el vot a favor (12 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6),
ERC-AM (4) i Cs (2), acorda:
PRIMER.- Aprovar l‟expedient 89/2021-MC de modificació de crèdit per suplement
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS:
Partida
121/15100/21000

Bens naturals i infraestructures /
Manteniment urbà

Import
3.069,83 €

TOTAL

3.069,83 €

ALTA DE CRÈDITS
Partida
112/15100/22706
TOTAL

Import
3.069,83 €
3.069,83 €

Obres i Projectes

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 Modificació de crèdit 000098/2021-MC
Vist l‟informe del tècnic de Comerç i Turisme relatiu a una despesa no prevista de
Capítol 6.
Atès que l‟objectiu de la Regidoria de Comerç i Turisme és la de dinamitzar i
promocionar el comerç local a la vegada que acompanya als comerciants per
aconseguir un comerç sòlid, innovador, professional i de qualitat.
Atès que es vol fer una inversió en enllumenat de Nadal propi.
Vist que aquesta despesa es considera Inversió de capítol 6 i donat que la Regidoria
de Comerç i Turisme no disposa de crèdit d‟aquest capítol.
Atès que, per les raons esmentades, és necessària dita despesa, i es pot tramitar un
expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, minorant la partida

214/92000/62500/211201 Mobiliari oficina, sense alterar el normal compliment del
servei previst per l‟exercici corrent.
Atès el que regula l'article 36 i 37 Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, així com l‟article 177 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.
Tenint en compte el que disposa les Bases d‟Execució del Pressupost General de la
Corporació vigent aquest exercici 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 23 de
setembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l‟expedient 98/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS:
Partida
214/92000/62500/211201
TOTAL
ALTA DE CRÈDITS
Partida
225/92000/62900/211219

Mobiliari oficina

Altre immobilitzat llums de
Nadal

Import
3.000 €
3.000 €

Import
3.000 €
3.000 €

TOTAL

SEGON.- Crear el projecte d‟inversions amb finançament afectat 211219 Altre
immobilitzat llums de Nadal per import de 3.000 €, segons el detall següent:
Partida
225/92000/62900/211219

Altre immobilitzat llums de
Nadal

3.000 €

TOTAL
Concepte ingrés
217/01100/91300/211219
TOTAL

Import
3.000 €

Operacions a llarg termini

Import
3.000 €
3.000 €

TERCER.- 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 Modificació de crèdit 000099/2021-MC

Vist l‟informe del Cap de Sistemes d‟informació i comunicació I Sistemes de Gestió
relatiu a la necessitat de realitzar Inversions en maquinari informàtic.
Atès que s‟ha realitzar el pagament d‟una compra per urgència de 8 portàtils i 30
unitats d‟auriculars amb micròfon, per la qual no hi ha crèdit suficient, per import de
5.779,81 €.
Atès que, per la raó esmentades, és necessària dita despesa, i es pot tramitar un
expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, minorant la partida
214/92000/62500/211201 Mobiliari oficina, sense alterar el normal compliment del
servei previst per l‟exercici corrent.
Atès el que regula l'article 36 i 37 Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, així com l‟article 177 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.
Tenint en compte el que disposa les Bases d‟Execució del Pressupost General de la
Corporació vigent aquest exercici 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 23 de
setembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l‟expedient 99/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS:
Partida
214/92000/62500/211201
TOTAL

ALTA DE CRÈDITS
Partida
303/92600/62600/211306
TOTAL

Mobiliari oficina

Import
5.779,81 €
5.779,81 €

Portàtils COVID-19

Import
5.779,81 €
5.779,81 €

SEGON.- Crear el projecte d‟inversions amb finançament afectat 211306 Portàtils
COVID-19 per import 5.779,81 €, segons el detall següent:
Partida
303/92600/62600/211306
TOTAL
Concepte ingrés
217/01100/91300/211306
TOTAL

Portàtils COVID-19

Import
5.779,81 €
5.779,81 €

Operacions a llarg termini

Import
5.779,81 €
5.779,81 €

TERCER.- 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 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS ENJARDINATS DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. de la Torre, regidor de Serveis Municipals, explica la proposta: Es tracta d’un
contracte de licitació oberta, reservat a centres especials de treball. Amb aquest
contracte esperem que millorarà la prestació del servei
Vist l‟expedient ordinari de contractació núm. 12/2021-COSS, incoat per Providència
del regidor delegat de serveis municipals, que té per objecte la prestació del servei de
manteniment dels espais enjardinats de les dependències municipals de Montcada i
Reixac;
Vistos els plecs de condicions particulars que s‟han elaborat per a l‟adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d‟adjudicació
obert i harmonitzat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;
Atès que es tracta d‟un contracte reservat per a centres especials de treball;
Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost dels tres anys de
durada del contracte, més dues pròrrogues eventuals d‟un any cadascuna i una
modificació eventual màxima del 20% del preu, és de 484.246,98 euros (sense
comptar l'IVA);
Vistos els informes que consten a l‟expedient;
Vist allò que estableixen la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals; i la
resta de la normativa aplicable.
Vista la proposta del president del regidor delegat de Contractació i Compres, i previ
dictamen de la Comissió Informativa de l‟Àrea Econòmica, celebrada per
videoconferència el dia 23 de setembre de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (2 abstencions) dels membres del grup municipal Cs (2); i amb
el vot a favor (16 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSCCP (6) i ERC-AM (4), acorda:
PRIMER.- Aprovar l‟expedient ordinari de contractació núm. 12/2021-COSS, que té per
objecte la prestació del servei de manteniment dels espais enjardinats de les
dependències municipals de Montcada i Reixac.

SEGON.- Aprovar i disposar l‟obertura del procediment d‟adjudicació del servei
esmentat pel procediment obert i harmonitzat per raó de la quantia.
TERCER.- Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12021001414.
2.3 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL PER A LA
GESTIÓ CENTRALITZADA DEL CLIMA, ENLLUMENAT I CALEFACCIÓ, EN
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. de la Torre explica la proposta: Aquest contracte té per objecte la prestació del
servei de manteniment del sistema de gestió i control per a la gestió centralitzada del
clima, enllumenat i calefacció, en dependències municipals, la tramitació de la
contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert supersimplificat per raó de
la quantia, i els criteris de selecció diversos. El valor estimat del contracte, considerant
el pressupost dels quatre anys de durada del contracte, més una pròrroga eventual
d’un any i una modificació eventual màxima del 20% del preu, és de 59.260,14 euros,
sense comptar l’IVA.
Per això es proposa al Ple aprovar l’expedient ordinari de contractació, disposar
l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat pel procediment obert
supersimplificat per raó de la quantia i aprovar el document comptable corresponent.
Vist l‟expedient ordinari de contractació núm. 16/2021-COSS, incoat per Providència
de la regidoria de serveis municipals, que té per objecte la prestació del servei de
manteniment del sistema de gestió i control per a la gestió centralitzada del clima,
enllumenat i calefacció, en dependències municipals;
Vistos els plecs de condicions particulars que s‟han elaborat per a l‟adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d‟adjudicació
obert supersimplificat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost dels quatre anys de
durada del contracte, més una pròrroga eventual d‟un any i una modificació eventual
màxima del 20% del preu, és de 59.260,14 euros (sense comptar l'IVA);
Vistos els informes que consten a l‟expedient;
Vist allò que estableixen la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals; i la
resta de la normativa aplicable,
Vista la proposta del president del regidor delegat de Contractació i Compres, i previ
dictamen de la Comissió Informativa de l‟Àrea Econòmica, celebrada per
videoconferència el dia 23 de setembre de 2021,
El Ple, amb l'abstenció (2 abstencions) dels membres del grup municipal Cs (2); i amb
el vot a favor (16 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSCCP (6) i ERC-AM (4), acorda:

PRIMER.- Aprovar l‟expedient ordinari de contractació núm. 16/2021-COSS, que té per
objecte la prestació del servei de manteniment del sistema de gestió i control per a la
gestió centralitzada del clima, enllumenat i calefacció, en dependències municipals.
SEGON.- Aprovar i disposar l‟obertura del procediment d‟adjudicació del servei
esmentat pel procediment obert supersimplificat per raó de la quantia.
TERCER.- Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12021001634.
2.4 APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ DE
L’EXERCICI 2020
El Sr. Garrido explica la proposta: Portem a aprovació els comptes generals.
Bàsicament es va fer l’aprovació a la comissió de comptes el juliol i ara es porta a
aprovació per tal de seguir el procediment i seran enviats a sindicatura, també el que
volia remarcar sobretot pel que fa a l’informe de intervenció, sí que continuem amb la
millora de la gestió econòmica d’aquest ajuntament. Aquest any també es va aprovar
aquest ’informe però relatiu al 2019 i ja que es va prorrogar l’any passat degut a la
Covid, per tant diguem que aquest any s’ha estat treballant sobretot al que fa amb el
mòdul de subvencions, amb el mòdul de control intern, també s’està treballant
conjuntament amb informàtica pel que fa a la millora de la gestió tributària, ja que hi ha
un programa que és massa gran pel volum d’impostos que ara gestionem i hem de
trobar un programa diguem que estigui d’acord amb el que gestiona aquest ajuntament
i al final que faci més fàcil la relació de l’ajuntament amb la ciutadania per tal de que
sigui molt més fàcil per la ciutadania fer front al pagament de taxes, com per exemple
per fer cursos i tallers, casals d’estiu, casals d’esports, etc, etc.
Per tant continuem amb la millora d’aquest àmbit i també es veritat que hi ha una
millora important pel que fa als contractes menors que hi ha una reducció del 14, 6 %
envers l’exercici anterior. Això es degut als contractes marcs que es fan, amb els lots
també, aleshores això fa una millora en aquests contractes menors i continuarem
treballant per aquesta reducció dels contractes que és fan anualment i això es fa
mitjançant la planificació de la contractació i treballant conjuntament amb les àrees.
Sra. Lopez intervé: El nostre vot serà a favor, però nosaltres voldríem remarcar o fer
èmfasi en els contractes menors, que se segueixin reduint; i el tema de les eines
informàtiques, jo crec que en aquesta àrea és molt important que es faci una gestió el
més ajustada possible.
En relació amb l‟expedient núm. 1/2021/CG, promogut per la Intervenció per a
l‟aprovació dels Comptes Generals 2020.
Vist l‟expedient tramitat dels Comptes Generals dels Pressupostos Generals de la
Corporació, comprensius dels de l‟Ajuntament de Montcada i Reixac i de l‟Organisme
Autònom d‟Informació Local de l‟exercici 2020.
Atès que preparats els Comptes, aquests van ser dictaminats favorablement per la
Comissió Especial de Comptes en la seva sessió del dia 23 de juliol de 2021.
Atès que els Comptes Generals de l‟any 2020 han estat exposats al públic durant
quinze dies hàbils a comptar des de l‟endemà de la publicació del seu anunci al Butlletí
Oficial de la Província, i que ni en aquest termini ni en els vuit dies següents no es va
presentar cap al·legació, objecció ni reclamació contra els mateixos.

Tenint en compte el que disposen els articles 208 i seg. del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals
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 23 de
setembre de 2021,
El Ple, amb 2 abstencions, dels membres del grup municipal Cs (2); i amb 16 vots a
favor, dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (6) i ERC-AM (4),
acorda:
PRIMER.- Aprovar els Comptes Generals dels Pressupostos Generals de la
Corporació, comprensius dels de l‟Ajuntament i de l‟Organisme Autònom d‟Informació
Local de l‟exercici 2020.
SEGON.- Donar compte de l'Informe resum anual sobre el Control Intern elaborat per
l'interventor municipal corresponent a l'exercici 2020.
3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1 APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE MONTCADA NORD I EL
DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC.
El Sr. Sánchez, com a president de l’Àrea Territorial, explica la proposta: Portem
aquest punt per intentar, per fer un nou intent, de resoldre una de les problemàtiques
urbanístiques més greus que pateix Montcada, que en pateix unes quantes. Una de
les mes greus és aquesta, que és una situació del planejament de Montcada Nord, del
límit nord de Montcada amb el terme municipal de la Llagosta, tota la part frontal de la
riera seca i els terrenys que ocupen vàries fàbriques és aquest àmbit d’actuació del
límit nord de Montcada. Com sabeu us deia que aquí arrosseguem una problemàtica
de fa anys, que ve derivada del trasllat de la Valentine del centre del poble al que era
la zona verda del polígon Can Milans, amb una modificació de planejament discontinu
en una zona industrial que estava a Can Cuiàs, per tant es va portar la zona verda de
Can Cuiàs a Can Milans. Això es va aprovar per part l’ajuntament de Montcada i per
part de la Generalitat i amb aquest planejament es van donar les llicències per
construir i la llicència d’activitats de la industria Valentine que va fer aquest trasllat.
Posteriorment amb una sentència judicial que tombava aquest planejament, doncs
deixava aquesta situació a la Valentine construïda en una zona qualificada com a zona
verda, que era l’anterior planejament, fruit d’un recurs que va interposar l’ajuntament
de la Llagosta. Hem intentat regularitzar-ho i al mateix temps millorar aquet àmbit que
està degradat a dia d’avui de Montcada Nord i això es va intentar amb una nova
modificació de planejament que vam aprovar en aquest plenari al 2015 i va ser
definitivament aprovat per la Generalitat el 2016, va ser impugnada també per
l’ajuntament de la Llagosta i va sortit la sentència l’any passat el 2020, una sentència
que tornava anul•lar aquest nou planejament. Aquesta sentència no és una sentència
ferma, encara hem anat a cassació al Tribunal Suprem, que ens va dir que havíem
d’anar al Tribunal Superior de Justícia i el tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
admès a tràmit aquesta cassació, però estem esperant que sentenciï si és una
sentència ferma o no. Malgrat tinguem aquest recorregut de cassació per saber si la
sentència és ferma o no, el que fem avui es iniciar un nou tràmit d’una nova
modificació de planejament aprovant el document o presentant avui a aprovació el
document de l’avanç del document inicial estratègic per poder demanar la llicència
ambiental l’informe favorable de la llicència ambiental, per poder tramitar un nou

planejament, que el que pretenem amb aquest nou planejament és regularitzar la
situació de les empreses que hi ha en aquest àmbit i també crear un parc un parc
fluvial, una zona verda que vagi des del pla de Reixac fins al riu Besòs i poder oferir
aquest frontal al municipi de la Llagosta i també aquesta façana nord de Montcada
regularitzant aquesta zona, permeten uns usos terciaris i comercials en els àmbits
industrials, que estan avui degradats, com és el cas de l’antic solar de la Ignis. que
avui en dia és propietat de la SAREB. Volem recuperar aquesta zona, volem fer un
parc que ofereixi una zona verda a la ciutadania de Montcada i també de la ciutadania
de la Llagosta, que és qui es beneficia d’aquesta zona verda i oferir una nova façana
nord de Montcada que arregli, regularitzi i posi en valor també aquesta zona amb el
potencial industrial i comercial que té.
Avui el que portem a aprovació és aquest document inicial estratègic i aquest avanç de
planejament que ens ha de permetre demanar la llicència amb informe favorable
mediambiental per iniciar els tràmits d’aquesta nova modificació de planejament. Com
us deia és un tema de ciutat és un tema històric que s’arrossega des de fa molts anys i
hem comptat sempre amb el suport de tots els grups, perquè és un tema del municipi i
també ens agradaria comptar amb el vostre suport el dia d’avui.
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, expressa: En aquest punt nosaltres
votarem a favor, en principi perquè considerem que és una oportunitat després de
varis intents per poder dignificar una zona que actualment que està com bé ha dit el
regidor molt degradada. Bé, està degradada per la problemàtica que l’envolta i creiem
que és una solució raonable, tant per Montcada com pel nostre veí la Llagosta.
Nosaltres pensem que això seria un eix d’unió entre les dues poblacions dignificant la
nacional 152. Jo crec que hem d’estar a favor d’això per què també li donaríem un
caire a tota la façana nord que ara mateix no té i tota la zona quedaria dignificada.
Guanyaríem les dues poblacions per tant el nostre vot es favorable.
La Sra. Pellicer portaveu del grup municipal Cs, exposa: El nostre vot també és a
favor. Considerem que és una oportunitat molt bona per al municipi, i per als nostres
veïns, que es pugui fer un parc urbà de 8 hectàrees en una zona que està bastant
descuidada i a la vegada es puguin crear nous centres de treball amb la millora que
això comporta per al municipi econòmica i social, creiem que ajudarà a que es
dinamitzi el municipi. Llavors mostrem el nostre suport.
El Sr. Sánchez conclou: Jo per tancar el punt volia agrair el vostre suport, perquè com
sabeu, el conflicte que arrosseguem amb el municipi de la Llagosta ve de lluny i ve de
llarg i no el resoldrem avui, perquè el que fem avui és iniciar aquest tràmit per fer una
nova proposta de planejament. Com us deia estem pendents del recurs de cassació de
la sentència que anul•lava el darrer planejament, tenim poques esperances que
prosperi i per això no volem deixar de utilitzar totes les armes jurídiques i legals per
intentar posar en valor aquest zona.
És important que això s’aprovi per unanimitat perquè es un primer tràmit d’un
planejament que tornarà a passar per ple, s’haurà d’aprovar definitivament per part de
la Generalitat i tant de bo que no sigui objecte de recurs contenciós, però tot apunta
que pot ser-ho i per tant que tingui tot el suport del plenari i que ho fem ben fet, doncs
ens ajuda i ens ajuda a que puguem resoldre aquesta problemàtica definitivament i si
és amb el consens i la participació de l’ajuntament de la Llagosta, doncs benvingut
sigui, i si no el tenim, doncs ho hem de resoldre igualment. Per tant, agrair el
posicionament de vot.

I.Objecte
L‟objecte de la modificació del Pla general metropolità a l‟àmbit de Montcada-nordParc de la Riera Seca és ordenar la façana nord del municipi creant un parc urbà de

més de 8 hectàrees al servei del tot el municipi amb vocació de connector paisatgístic i
ambiental i la reordenació de les activitats industrials existents en aquest àmbit per tal
de permetre la implantació de noves activitats productives de tipus terciari, comercial i
industrial.
II. Àmbit
L‟àmbit objecte de l‟avanç de planejament té una superfície de 240.209 m2 i es troba
al límit sud del nucli urbà de Montcada i Reixac, tocant a la Riera Seca en tota la seva
banda nord. L‟àmbit ve delimitat per la banda sud-est per la C-17 i els seus ramals
d‟incorporació a la xarxa urbana. Pel límit oest, l‟àmbit limita amb la carretera N-152,
que connecta ela nuclis residencials de Montcada i Reixac i de La Llagosta, amb el
sector industrial Can Milans i la línia del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà (R3). El
límit nord de l‟àmbit és el mateix del terme municipal per mitjà de la Riera Seca, amb el
municipi de La Llagosta.
III. Antecedents
- Pla parcial Pla d‟en Coll aprovat definitivament en data 14 de desembre de 1965
(expedient 1965/000245) que va ordenar una àrea industrial molt extensa, 165
hectàrees, al nord del municipi.
- Pla General Metropolità aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976 i la modificació
puntual de Traçat de la variant N-152 (expedient 1989/000475) aprovada
definitivament en data 13 de gener de 1993.
- Pla parcial del polígon industrial de Can Milans (expedient 1996(001811) aprovat
definitivament en data 23 de juliol de 1997.
- Estudi de Detall SEGAD (expedient 2003/010647) aprovat definitivament en data 28
d‟abril de 2000.
- Modificació de l‟estudi de detall SEGAD (expedient 2003/010647) aprovat
definitivament en data 30 d‟octubre de 2003.
- Pla territorial metropolità de Barcelona aprovat pel Govern de la Generalitat
mitjançant acord GOV/77/2010.
IV. Planejament vigent
Planejament territorial
El planejament territorial vigent és el Pla territorial metropolità de Barcelona (en
endavant PTMB) aprovat per acord del Govern de data 20 d‟abril de 2010 i publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5627 en data 12 de maig de
2010. El PTMB situa els sòls objecte de la present modificació dins els sistema
d‟assentaments urbans i, concretament, dins una àrea especialitzada industrial.
D‟acord amb el plànol 23 PTMB (sistema urbà.Estratègiques urbana), els terrenys que
conformen l‟àmbit de la present modificació formen part d‟una àrea especialitzada
industrial a consolidar i equipar, que abasta els polígons industrials del Pla d‟en Coll i
Can Milans, així com els sòls industrials i de protecció de sistemes situats entre
aquests polígons i el curs fluvial de la riera Seca.
Pel que fa a les propostes d‟actuació, el PTMB a l‟article 3.13 de les Normes
d‟ordenació territorial estableix que la finalitat de l‟estratègia a seguir en aquestes

àrees és el manteniment, millora i desenvolupament d‟aquestes àrees per tal de fer-les
més eficients com a peces clan del sistema productiu de la regió metropolitana.
El plànol 1.2 del PTMB (Espais oberts. Proposta) preveu un connector ecològic l llarg
del curs fluvial de la riera Seca, en el tram comprès entre el Pla de Reixac i el Pla del
Besos.
El planejament territorial contempla el traçat del futur vial Nord que discorre paral·lel a
la riera Seca i que ha de connectar la B-30 amb la carretera que substituirà l‟actual
carretera de La Roca (BV-5001). Aquest vial ja es preveia en el PGM, si bé el PTMB
simplifica substancialment el seu traçat pel que fa a les connexions i interseccions amb
altres vials urbans i la C-17.
Pla general metropolità de Barcelona
El planejament urbanístic vigent és el Pla general metropolità aprovat definitivament el
14 de juliol de 1976 que classifica tots els terrenys compresos dins l‟àmbit de la
modificació puntual com a sòl urbà consolidat amb les qualificacions següents:
Sistemes:
Sistema espais lliures, clau 6c (parcs d‟abast metropolità) i clau 6 (zona verda)
Sistema viari: clau 5
Protecció de sistemes: clau 9
Sistema hidràulic: clau SH
Zona d‟aprofitament privat
Zona industrial: Clau 22a. Els paràmetres d‟ordenació de les dues parcel·les industrials
de d‟aquesta zona son els següents:

Ocupació de parcel·la
Coeficient d‟edificabilitat
ARM
Número de plantes
Sostre edificable
Usos admesos
Superfície zona 22a
Parcel·la mínima

SEGAD
70%
1,6m2s/m2 segons ED
2 m2s/m2 segons PGM
17 metres
PB+2PP segons ED
PB+3PP segons PGM
93.695,52 m2 segons ED
117.118 m2 segons ED
Industrial
55.559,70 m2
Parcel·la única

MOLDTRANS
50%
2m2s/m2
17 metres
PB+3PP
16.060,96 m2
Industrial
8.030 m2
Segons article
350 PGM

En resum, les qualificacions de l‟àmbit son les següents:
TIPUS
Zona industrial
Zona verda
Protecció de sistemes
Vialitat

CLAU

SEUPERFÍCIE

22a*

66.590,18
61.130,85
62.154,02
36.778,63

6c
9
5

%
28
25
26
15

Reserva hídrica
TOTAL

SH

13.555,44
240.209,12

6
100

V. Descripció de la proposta
La modificació puntual del Pla general metropolità persegueix els objectius següents:
- La creació i urbanització d‟un Parc urbà amb façana a la Riera Seca que configuri
una nova façana nord del municipi que garantirà una relació adequada entre el sòl
d‟activitats i els sistemes, resolent la connectivitat viaria i conformant una barrera verda
respecte al nucli residencial més proper del terme municipal de La Llagosta.
-La reordenació de l‟àmbit amb nous usos productius i de dinamització econòmica
(usos terciaris, comercials i industrials).
- L‟activació de la base econòmica de la població amb la creació de nous centres de
treball que vinguin a substituir l‟antic complex de la industria SEGAD, que actualment
està desocupat i en avançat estat d‟abandonament, i les activitats d‟aparcament de
caravanes i vehicles de transport i dipòsit de materials de la construcció que es van
implantar en gran part de l‟àmbit sense les corresponents llicències o amb llicències
provisionals.
Per assolir els objectius plantejats i en compliment de la legislació en matèria
d‟avaluació ambiental, l‟avanç de la modificació puntual planteja tres alternatives que
han estat valorades en l‟informe tècnic.
V. Fonaments de dret
D‟acord amb l‟article 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova
el Text refós de la Llei d‟urbanisme, l‟avaluació ambiental dels instruments de
planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d‟acord amb la legislació en matèria
d‟avaluació ambiental de plans i programes s‟integra en el procediment d‟elaboració
dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la
desplega. Aquesta integració, d‟acord amb la legislació en matèria d‟avaluació
ambiental de plans i programes, comporta necessàriament les actuacions següents:
a) L‟elaboració, per l‟òrgan o la persona que promogui el pla, d‟un informe de
sostenibilitat ambiental preliminar i el lliurament d‟aquest informe a l‟òrgan ambiental
perquè emeti el document de referència, havent efectuat les consultes necessàries.
L‟òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes si és part de
l‟Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l‟òrgan ambiental. La
comissió territorial d'urbanisme competent
ha d‟elaborar l‟informe territorial i urbanístic sobre l‟avanç del pla, i l‟ha de trametre a
l‟òrgan competent en matèria ambiental perquè l‟incorpori al document de referència.
b) L‟elaboració, per l‟òrgan o la persona que promogui el pla, d‟un informe de
sostenibilitat ambiental d‟acord amb el document de referència.
c) El tràmit de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones
interessades, conjuntament amb el tràmit d‟informació pública del pla aprovat
inicialment, per un període mínim de quaranta-cinc dies.
d) L‟elaboració, per l‟òrgan o la persona que promogui el pla, de la memòria ambiental,
amb l‟acord de l‟òrgan ambiental.

e) La pressa en consideració, en l‟aprovació definitiva del pla, de l‟informe de
sostenibilitat ambiental, de la memòria ambiental i de l‟acord de l‟òrgan ambiental,
mitjançant una declaració específica en què, si hi hagués discrepàncies amb els
resultats de l‟avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades.
f) La publicitat del pla aprovat definitivament, que ha de complir els requisits derivats
de l‟article 28 de la Llei 6/2009, del 28 d‟abril, d‟avaluació ambiental de plans i
programes.
D‟acord amb l‟article 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‟aprova el
Reglament de la Llei d‟Urbanisme per facilitar la participació dels ciutadans en la
formulació dels plans urbanístics, prèviament a l'aprovació inicial l'administració
competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços dels
instruments de planejament urbanístic. Aquesta publicitat i subjecció a informació
pública de l'avanç de pla només és obligatòria en el cas de formulació o revisió del pla
d'ordenació urbanística municipal, d‟acord amb l‟aparat 4 del mateix precepte.
D‟acord amb l‟apartat segon d‟aquest precepte, l'avanç de l'instrument de planejament
ha de contenir:
a) Els objectius i els criteris generals del pla.
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics,
ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a
informació pública.
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació.
d) Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe
ambiental preliminar per tal que l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de
detall i grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del
què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes,
l'informe ambiental preliminar, quan es tracti del pla d'ordenació urbanística
municipal,ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'article 70
d'aquest Reglament i, quan es tracti de plans urbanístics derivats, ha de contenir els
aspectes assenyalats en les lletres a i b de l‟apartat de l'article 100 d'aquest
Reglament.
La competència per a l‟aprovació de l‟avanç de planejament correspon al Ple de la
Corporació, d‟acord amb el que disposen els articles 73 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟Urbanisme i 52.1.c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril Reguladora de
les Bases de Règim Local.
De conformitat amb l‟informe emès pe la cap del Servei Jurídic de l‟Àrea Territorial de
data 15 de setembre 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 23 de setembre
de 2021,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar el document d‟avanç de la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l‟àmbit de Montcada-nord-Parc de la Riera Seca i el document inicial
estratègic.
SEGON.- Trametre l‟avanç de la Modificació puntual del Pla general metropolità a
l‟àmbit de Montcada-nord-Parc de la Riera Seca i el document inicial estratègic al
Departament de Vicepresidència, Politiques Digitals i Territori per tal que iniciï el
procediment d‟avaluació ambiental estratègica ordinària i emeti el document d‟abast i
l‟informe territorial i urbanístic, d‟acord amb els articles 86 bis del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟Urbanisme i 17 i
concordants de la Llei 6/2009, de 28 d‟abril, d‟avaluació ambiental de plans i
programes, segons determina la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015,
reguladora de les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s‟adapti a la Llei de l‟Estat
21/2013, com també disposen l‟article 18 i següents de la Llei 23/2013, de 9 de
desembre, d‟avaluació ambiental.
3.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
ESPECIAL D’USOS DE MONTCADA I REIXAC I ESTIMAR EN PART
L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA EN DATA 15 DE MAIG DE 2021 PER CAIXABANK
S.A.
El Sr. Sanchez explica la proposta: Com recordareu, en Junta de Govern de 3 de maig
de 2021 vam aprovar l’aprovació inicial de la modificació puntual del pla especial
d’usos de Montcada i Reixac, teníem un pla d’usos aprovat anteriorment que era molt
restrictiu amb les entitats bancàries i vam fer aquesta modificació per ser molt
restrictius amb les cases d’apostes. Havíem tingut antecedents de cases d’apostes en
municipis veïns com Ripollet i coneixem la problemàtica que generen les cases
d’apostes doncs de risc de caure en la ludopatia i de moltes malalties i problemes
econòmics que afecten sobretot a la nostra joventut i la proliferació de cases d’apostes
a barris degradats del nostre municipi, doncs volíem evitar-la i per això vam fer aquest
modificació del pla d’usos. Recordar també que el PSC-CP va presentar una moció en
aquest plenari encarregant-nos la feina de fer aquesta modificació per restringir les
cases d’apostes. Aquella moció es va aprovar per unanimitat i per això vam aprovar,
com us deia, el 3 de maig en junta de govern aquesta modificació del pla d’usos per
restringir cases d’apostes. En el període d’exposició pública d’aquesta aprovació inicial
ens han presentat al•legacions unes entitats bancàries, una entitat bancària en concret
demanant que aixequéssim la restricció a les entitats bancàries i hem considerat que
no volíem aixecar les restriccions a les entitats bancàries perquè volem sobretot en els
eixos comercials i en el carrer Major concretament, perquè és veritat que la situació de
conjuntura econòmica i la situació de la banca ha canviat molt des d’aquella època en
que tot el comerç semblava destinat a entitats bancàries i pujava el preu dels lloguers
fent los prohibitius de cara al comerç local. La situació ha canviat, però a dia d’avui
volem seguir sent restrictius amb les entitats bancàries, però aquesta al•legació sí que
consideràvem que era raonable en alguns punts i l’hem acceptat en part, i aquests
punts són dos principalment. Ens demanaven les entitats bancàries que poguessin
ampliar les oficines que ja hi han instal·lades al carrer Major i ens demanaven també
que si es podien traslladar a un local més gran, doncs que ho acceptéssim i donéssim
la llicència, sempre i quan no augmentés el número d’entitats bancàries ubicades al
carrer Major. El que fem amb aquesta aprovació provisional es acceptar parcialment
aquesta esmena i poder permetre que s’ampliïn les oficines existents i que es pugin
ubicar en una altre ubicació, sempre i quan no augmenti el número d’entitats
bancàries. Això es el que hem considerat que sí que era raonable i per això de

l’aprovació inicial que com us deia el seu objectiu era restringir les cases d’apostes
doncs ara mantenint la restricció evidentment de les cases d’apostes acceptem,
portem a aprovació doncs aquest dos punts per no ser tan restrictius amb les entitats
bancàries i permetre’ls-hi fer ampliacions o els trasllats.
El Sr. Iruela intervé: Si, a nosaltres ens agrada molt que a partir de la moció que vam
presentar per la regulació de les cases d’apostes s’hagi treballat i s’hagi arribat a
aquest punt. Per tant les al•legacions que ha fet la Caixa les considerem i entenem
que son lògiques i per tant votarem a favor.
Antecedents
La Junta de Govern Local en sessió de data dia 3 de maig de 2021 va acordar aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla especial d‟usos de Montcada i Reixac,
suspendre l‟atorgament de llicències i altres autoritzacions per desenvolupar activitats
recreatives relacionades amb la implantació de locals de jocs i apostes en tot el
municipi de Montcada i Reixac durant el termini d‟un any, 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 i sol·licitar informe
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (Departament de
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat).
La modificació del Pla especial té per objecte regular la relació entre l‟activitat
recreativa de salons de joc i apostes i el seu emplaçament des d‟una vessant social i
urbanística, establint unes restriccions que es fonamenten en raons d‟interès públic
basades en la protecció de la salut de les persones i en el foment de l‟activitat
comercial en diversos eixos del municipi.
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 25 de maig de 2021, al
diari de difusió local "La Veu" el dia 14 de maig de 2021 i a l‟e-Tauler del 26 de maig al
6 de juny de 2021.
En data 15 de maig de 2021 va tenir entrada en el Registre de l‟Ajuntament un escrit
d‟al·legacions presentat pel senyor Pedro Gómez Trujillo, actuant en representació de
CAIXABANK S.A en el qual proposa que s'eliminin totalment les restriccions previstes
en el Pla especial per a la implantació d‟establiments comercials bancaris per permetre
que les poques entitats que han quedat tinguin eines per a poder actualitzar i millorar
els seus serveis als ciutadans ja que aquest tipus d‟establiments en l‟actualitat no
tenen res a veure amb la imatge de oficina bancària de fa 10 anys, passant a ser un
aparador que dona vida a l‟eix comercial durant tot el dia, sempre amb l‟interès de
donar un millor servei i tracte al ciutadà.
Dins el termini atorgat als municipis limítrofes i als organismes afectats per raó de les
seves competències ha tingut entrada en data 12 de juliol de 2021 informe de la
Direcció General de Tributs i Jocs del Departament d‟Economia i Hisenda que conclou
que la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, així com llur
planificació, és exclusiva de la Generalitat de Catalunya d‟acord amb l‟atribució que en
fa l‟article 141.1 de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i que l‟Ajuntament de Montcada
i Reixac, en ús de les competències urbanístiques que té atribuïdes, pot establir
requisits o condicionants complementaris als establerts per la normativa sectorial de la
Generalitat en matèria de joc, però no regular o planificar-ne l‟activitat.

Fonaments de dret
1) Informe de les al·legacions presentades
CAIXABANK S.A en les al·legacions formulades proposa que s'eliminin totalment les
restriccions previstes en el Pla especial per a la implantació d‟establiments comercials
bancaris per permetre que les poques entitats que han quedat tinguin eines per a
poder actualitzar i millorar els seus serveis als ciutadans.
Les restriccions per a la implantació d‟oficines bancàries que preveu el Pla especial
d‟ordenació dels usos comercials aprovat definitivament en data 27 de gener de 2016
estan previstes en els annexos I i II en relació amb l‟article 9 i son les següents:
Restricció total: Els bancs, caixes d'estalvis i tot tipus d'oficines o agencies bancàries,
incloses oficines de canvi de moneda estan prohibits en les plantes pis dels edificis i
restringits a les plantes pis en l‟àmbit O: Montcada Centre (clau urbanística 13b) que
correspon als carrers
• Carrer Major (entre la Plaça de l'Església i Carrer Elionor).
• Carrer Barcelona Centre i Plaça de l'Església.
I estan restringits parcialment mitjançant l‟establiment d‟una distancia mínima en els
àmbits següents:
Àmbit 1: Montcada Centre (clau urbanística 13b).
• Carrer Generalitat.
• Carrer Bogatell (entre Carrer Domènec Fins i Carrer Colom).
• Carrer Provença (entre Passeig de Jaume 1 i Carrer Larramendi).
• Carrer Jaume l.
• Plaça Lluís Companys.
Àmbit 2: Carrerada (Clau urbanística 13b i 18). En concret els carrers afectats són:
• Rambla Països Catalans,
• Bruc, Lleida (entre Carretera de Barcelona-Puigcerda i el carrer Bruc).
• Plaça Vila d'Aguilas.
Àmbit 3: Can Sant Joan (Clau urbanística 13b). En concret, el carrer Reixagó (entre el
Carrer del Molí i la plaça del Bosc) és l'únic carrer que es veu afectat pel Pla Especial.
En relació amb l‟al·legació formulada cal posar de manifest que l‟objecte de la
Modificació del Pla especial és únicament regular la implantació dels locals i salons de
jocs i apostes en el municipi per tal d‟evitar els riscos que aquestes activitats tenen per
a la salut de les persones i no ha entrat a valorar ni estudiar la conveniència de
l‟establiment de limitacions per a la implantació dels altres usos, fet que comporta que
no es disposa d‟elements que permetin justificar la modificació de les limitacions
d‟usos previstes en el Pla especial, les quals hauran de ser objecte d‟una altra
modificació puntual, si s‟escau.

No obstant l‟anterior i atenent al fet que és evident que el mercat bancari ha canviat
substancialment des de l‟aprovació del Pla especial i que s‟ha reduït molt el número de
sucursals bancàries en funcionament es pot preveure la possibilitat d‟ampliació de les
legalment implantades i el manteniment del número d‟oficines existent per congruència
entre les prohibicions i restriccions establertes pel planejament i l‟activitat comercial i
per tal que aquests establiments es puguin adaptar a la nova forma de funcionament
del sector bancari molt condicionada per l‟augment de l‟ús de les noves tecnologies i
una atenció presencial més personalitzada. En aquest sentit, s‟ha incorporat una
disposició addicional a les normes urbanístiques amb el redactat següent:
“Disposició addicional
Ampliació dels establiments existents i manteniment del número de les activitats
existents:
1. Es permetrà l‟execució d‟obres d‟ampliació dels bancs, caixes d'estalvis i tot tipus
d'oficines o agencies bancàries existents en el moment de l‟entrada en vigor de la
modificació puntual del Pla especial, sempre que s‟hagin implantat legalment.
2. Es permetrà la implantació de nous bancs, caixes d'estalvis i tot tipus d'oficines o
agencies bancàries sempre que es mantingui el número d‟entitats existents legalment
implantades en el moment de l‟entrada en vigor de la modificació del Pla especial.”
2) Tramitació de la modificació de planejament
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 17 de setembre 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 23 de setembre
de 2021,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Estimar en part l‟al·legació presentades en data 15 de maig de 2021 pel
senyor Pedro Gómez Trujillo, actuant en representació de CAIXABANK S.A, en el
sentit d‟admetre l‟execució d‟obres d‟ampliació dels bancs, caixes d'estalvis i tot tipus
d'oficines o agencies bancàries existents i el manteniment del número d‟aquestes
activitats existent en el moment de l‟entrada en vigor de la modificació puntual del Pla
especial sempre que s‟hagin implantat legalment.
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial d‟usos de
Montcada i Reixac.
TERCER.- Trametre aquest acord i la Modificació puntual del Pla especial d‟usos 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 DEL PLA SUPRAMUNICIPAL D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE
LA QUALITAT DE L’AIRE DEL VALLÈS OCCIDENTAL AMB PERÍODE DE
VIGÈNCIA 2021-2025, AMB EL COMPROMÍS DE DUR A TERME LES ACCIONS
QUE S’HI INDIQUEN
El Sr. Domínguez, com a regidor delegat de qualitat ambiental, explica la proposta:
Faré una mica d’història per tal d’encabir aquest pla supramunicipal per la millora de la
qualitat de l’aire del Vallès occidental. El 2006 ens van declarar zona de protecció
especial de l’ambient atmosfèric a diversos municipis del Barcelonès, Vallès Oriental i
Vallès Occidental. El 2012 es va declarar zona de protecció especial per contaminats
de diòxid de nitrogen per diversos municipis del Vallès occidental, Vallès Oriental i Baix
Llobregat. El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a zona de
protecció especial de l’ambient atmosfèric o ambien40 per superar aquests
contaminants. Montcada i Reixac és un d’aquests 12 municipis. El 2007 es va crear un
pla d’actuació per millorar la qualitat de l’aire d’aquests municipis. El 2019 en el primer
consell d’alcaldies del Vallès occidental es va encarregar de fer aquest pla
supramunicipal d’acció per la millora de la qualitat de l’aire. El plantejament d’un pla
supramunicipal per la millora de la qualitat de l’aire és molt lògic, atès que la
contaminació atmosfèrica no entén de límits administratius i a més, en aquest cas,
algunes de les principals infraestructures, origen d’aquestes divisions, són compartides
per varis municipis de la comarca. El pla supramunicipal consta del següents apartats:
diagnosi de la qualitat de l’aire actual per l’elecció d’aquest contaminats es fonamenta
els resultats obtinguts als diferents informes de la qualitat de l’aire de la Generalitat de
Catalunya en les diferents estacions de control de contaminació del Vallès occidental,
tot i que no s’han superat els límits normatius sí que s’han superat els valors límits
fixats per la OMS, Organització Mundial de la Salut. Montcada i Reixac es troba a
l’àrea A 1 que correspon als municipis amb població exposada a una distància menor
de 500 metres a dos focus emissors: el viari i l’industrial per alguns d’aquests
contaminants. Resumint, el trànsit rodat seria la principal font d’emissió, un 43%,
seguit de la industria que és un 33%. L’objectiu d’aquest pla és reduir emissions i
sobretot el pla inclou 44 actuacions que es troben classificades en set línies
estratègiques. Aquest pla té també accions que cada municipi ha d’assumir. A la
comissió informativa ja vaig explicar totes les accions que estan previstes, faré cinc
cèntims per exemple redacció i actualització dels protocols dels episodis d’alta
contaminació, estudiar la contaminació per PM10 i PM2,5 i diòxid de Nitrogen a les
escoles i equipaments amb usuaris vulnerables, impulsar una petició per demanar al
departament de Salut les dades sobre l’esperança de vida i les malalties dels municipis

Vallès Occidental, implantació de zones de baixes emissions, foment del vehicle
elèctric i establiment de bonificacions, millora dels accessos als polígons i altres
centres generadors de mobilitat i promoció dels plans de mobilitat, foment del PEMUS,
pla de mobilitat urbana sostenible, que recordem que a Montcada ja està redactat i
estem en el tercer any de implantació. Bé, resumint portem a ple aquest pla
supramunicipal que ja va ser aprovat al Consell Comarcal i ara falta aprovar-lo al
municipi.
El Sr. Iruela expressa: En aquest punt el nostre posicionament també serà favorable,
però voldríem puntualitzar que això no serà possible sense el seguiment adequat per
part de l’Ajuntament, facilitant o dedicant recursos necessaris de control de les
mesures adoptades en aquest pla i que son de competències de Montcada. Amb el
tema al que es refereix el control d’emissions per part de la industria al nostre municipi,
el tema queda en una segona posició perquè en primer lloc està el trànsit rodat a
l’interior, però també no podem oblidar el trànsit rodat a l’exterior. Ja sé que les
competències no son directament de l’Ajuntament de Montcada, però sí que hauríem
de fer la pressió suficient com per a que aquest trànsit rodat tingués unes mesures
també que facin que no hi hagi tanta contaminació al municipi, perquè d’alguna
manera les carreteres i autopistes estan trinxant el municipi, per tant estan dintre del
nostre àmbit també, no d’una manera directa buscant mesures de control de velocitat
en els trams de les autopistes perquè d’aquesta manera també milloraria la qualitat de
l’aire i també provocaríem menys contaminació acústica.
Jo crec que sense aquest control i sense aquesta empenta contra les entitats
supramunicipals tot això no serà efectiu al cent per cent. El nostre vot serà a favor .
La Sra. Pellicer intervé: El nostre posicionament de vot serà a favor, som conscients
del gravíssim problema que hi ha amb el canvi climàtic, així que el nostre grup tot el
que siguin millores per a la ciutadania referent a les diferents accions que es prenguin
tant a nivell municipal com per part de la Generalitat per a la lluita contra el canvi
climàtic, que contribueixin a la millora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la
sensibilització al ciutadà, així com altres mesures encaminades a la millora
mediambiental, nosaltres els hi donarem suport.
El Sr. Domínguez conclou: Gràcies pel suport. Té raó el Sr. Iruela, està clar que moltes
de les mesures son supramunicipals i dintre del Consell Comarcal i dintre d’aquest pla,
ja està previst el fer aquesta pressió que diu vostè, tant en les industries com en el
tema del trànsit. A les industries concretament també hi ha industries de l’Annex 1 que
no és competència municipal, però nosaltres fem pressió perquè aquestes industries
no contaminin o si son altament contaminants, es traslladin del municipi. Està clar i una
de les mesures properes es l’adquisició d’uns sensors de qualitat i que farem sobretot
el que hem dit abans, un dels punts que era el control de la qualitat de l’aire de les
escoles, patis d’escoles i les zones sensibles.
I.- Fets
Mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, es van declarar zones de protecció
especial de l‟ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès,
el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de
nitrogen i per a les partícules, i mitjançant l‟Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, es va
declarar com a zona de protecció especial de l‟ambient atmosfèric, pel contaminant
diòxid de nitrogen, diversos municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès
Occidental i del Vallès Oriental.

El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció
Especial de l‟Ambient Atmosfèric, o Àmbit-40, per superar els nivells d‟aquests
contaminants. Montcada i Reixac és un d‟aquests 12 municipis.
En data 10 de juliol de 2007, es va aprovar -mitjançant el Decret 152/2007- el Pla
d‟actuació 2007-2010 per millorar la qualitat de l‟aire d‟aquests municipis, en el qual es
recollien tot un seguit de mesures a aplicar en els municipis inclosos a la Zona de
Protecció Especial de l‟ambient atmosfèric.
El 16 de setembre de 2019 es va celebrar el primer Consell d‟Alcaldies del Vallès
Occidental, que entre d‟altres va acordar instar el Consell Comarcal a iniciar els tràmits
per a la redacció i aprovació del Pla Supramunicipal d‟Acció per a la Millora de la
Qualitat de l‟Aire .
El 16 de desembre del mateix any es va celebrar la primera reunió de la Taula Tècnica
del Pla per a la millora de la qualitat de l‟aire, integrada per tècnics municipals on es va
presentar la metodologia, les fases i el calendari previst per a la seva redacció.
El plantejament d‟un pla supramunicipal per a la millora de la qualitat de l‟aire és molt
lògic, atès que la contaminació atmosfèrica no entén de límits administratius i a més,
en aquest cas, algunes de les principals infraestructures origen d‟aquestes emissions
són compartides per varis municipis de la comarca.
El Pla Supramunicipal d‟Acció per a la Millora de la Qualitat, es va redactar amb el
suport tècnic de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i consta dels següents apartats:
• Diagnosi de la qualitat de l‟aire actual, en relació als contaminants més rellevants
presents a la comarca (NO2, PM2,5, PM10 i O3), a partir dels nivells d‟immissió de les
principals estacions de control de la Xarxa Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica (XVPCA) i de la modelització d‟aquests per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. A partir d‟aquesta diagnosi,
s‟identifiquen les àrees d‟actuació prioritària del Pla, segons si tenen població
exposada a alts nivells de contaminació atmosfèrica i segons si es troben influenciades
pels principals focus emissors potencials (viaris o industrials).
 Inventari d‟emissions, en què s‟identifiquen les principals fonts d‟emissió de
contaminació atmosfèrica a la comarca (trànsit urbà i interurbà, indústria, sector
domèstic i terciari, sector agrícola i biomassa), així com es quantifiquen les emissions
produïdes de NOX i PM10 per cada una d‟elles.
 Objectius de reducció d‟emissions per al període que abasta el pla (2020-2025) i per
als contaminants (NO2, PM2,5 i PM10, s‟exclou l‟O3 per ser un contaminant secundari
lligat fortament al NO2), establint una reducció d‟emissions generals d‟un 6,1% per al
NO2, 16,7% per a les PM10 i 20,2% per a les PM2,5.
• Pla d‟acció inclou 44 actuacions que es troben classificades en 7 línies estratègiques,
segons l‟àmbit temàtic al qual pertanyen. Aquestes 7 línies estratègiques són: gestió i
seguiment de la qualitat de l‟aire (11), reducció del trànsit i les emissions dels vehicles
(10), millora del transport públic (3), foment de la mobilitat activa (7), reducció de les
emissions dels serveis municipals (4), reducció de les emissions dels serveis
productius (4) i divulgació i sensibilització ciutadana (5).

El Ple de Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada en data 18 de març de 2021
va aprovar inicialment el Pla d‟acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de
l‟aire del Vallès Occidental amb període de vigència 2021-2025.
De conformitat amb el que preveu l‟article sisè de l‟esmentat acord aprovat, es va
sotmetre l‟expedient i el Pla d‟acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de
l‟aire del Vallès Occidental al tràmit d‟informació pública.
Obra en l‟expedient certificat del secretari del Consell Comarcal del Vallès occidental
on certifica que l‟expedient ha estat sotmès al tràmit d‟informació pública entre els dies
19 de maig i 15 de juny de 2021 i publicat al BOP de Barcelona de data 18 de maig de
2021, sense que hi hagi constància que s‟hagi presentat al registre reclamacions o
al·legacions.
Atès que no es van presentar cap reclamació ni al·legació en contra de l‟acord
d‟aprovació inicial, l‟acord d‟aprovació del Pla d‟Acció Supramunicipal per a la Millora
de la Qualitat de l‟Aire del Vallès Occidental amb període de vigència 2021-2025 ha
esdevingut definitiu.
Atès l‟informe favorable emès pel Cap del servei de Medi Ambient de data 6 de
setembre de 2021 on es recullen els compromisos a assumir per part d‟aquest
ajuntament.
II.- Fonaments de Dret
Els plans, en general, tenen naturalesa de disposició de caràcter general ja que el seu
destinatari no és específic, la seva aplicació precisa d‟un acte administratiu i no
s‟esgota amb la seva aplicació, per la qual cosa per a la seva aprovació cal seguir el
procediment de l‟article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de
règim local i l‟article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel que s‟aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, davant del Ple de
l‟Ajuntament.
Pla que com a norma general, d‟acord amb l‟article 70.2 de la Llei de bases no entra
en vigor fins que no s‟hagi publicat completament el seu text en el Butlletí Oficial de la
Província així com l‟acord d‟aprovació definitiva i hagi transcorregut el termini previst
en l‟article 65.2 de l‟esmentada llei de bases.
Per tot el que s'ha exposat, es proposa, previ informe favorable de la Comissió
Informativa.
Vista la proposta del regidor delegat de Medi Natural i Transició Ecològica, i previ
dictamen de la Comissió Informativa de l‟Àrea Territorial, celebrada per
videoconferència el dia 23 de setembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar el Pla Supramunicipal d‟Acció per a la Millora de la Qualitat de l‟Aire
del Vallès Occidental amb període de vigència 2021-2025, amb el compromís de dur a
terme les accions que s‟hi indiquen.
SEGON.- Que es comuniqui al Consell Comarcal i a la resta de municipis de la
comarca l‟adopció del present acord.

TERCER.- Publicar l‟esmentat pla al Portal de Transparència als efectes de la seva
difusió i informació pública.
3.4 DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ L’INFORME 9/2021 EMÈS
PER LA SINDICATURA DE COMPTES RESPECTE EL CONTROL MUNICIPAL DE
LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE
RESIDUS MUNICIPALS AMB UNA POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.
El Sr. De la Torre, com a regidor de Serveis Municipals, explica la proposta: Primer de
tot m’agradaria disculpar-me, primer davant del president de l’Àrea i els membres de
la comissió informativa de l’Àrea Territorial per no assistir el dia de la comissió per una
qüestió sobrevinguda i no vaig poder traslladar-ho amb el temps suficient per que es
podessin donar les explicacions adequades. Dit això, l’objecte d’aquest informe ha
sigut l’anàlisi efectuat per als ajuntaments de molts municipis de més de 20.000
habitants amb la finalitat d’avaluar el control efectiu que des de l’any 2017 s’ha dut a
terme sobre els serveis oferts per les empreses concessionàries de serveis públics de
neteja viaria i de la recollida i transport de residus municipals i també de la deixalleria; i
està dirigit a comprovar que tots el ajuntament avaluats, un total de 64, tenien
establerts els mecanismes de control adequats i suficients per verificar de manera
sistemàtica la correcta prestació dels serveis contractats tant en termes quantitatius
com qualitatius a més del control econòmic.
L’informe que ha fet la Sindicatura de Comptes no entra a valorar el nivell de la
prestació del servei, sinó si els elements de control o seguiment de les concessions o
contractistes són els adequats per la correcta prestació del servei i del plec del
contracte. L’informe està centrat en analitzar l’activitat, com he dit abans, realitzada
durant el 2017 i l’informe és públic i el poden localitzar a la pàgina web de la
sindicatura de comptes o si ho prefereixen els hi faré arribar i per afegir en el cas de la
concessió de l’Ajuntament de Montcada que es amb “Fomento de Construcciones i
Contratas”, s’han detectat d’un total de 48 indicadors que el sistema ha establert en el
plec sobre el control dels indicadors de qualitat i el control econòmic son
manifestament millorables. Aquest contracte recordeu que ve del novembre de 2014 i
que en aquest moment estem realitzant una auditoria del servei.
Res més, reiterar que l’informe està a disposició a la pàgina web de la sindicatura i si
ho prefereixen, els hi puc fer arribar i el tindran a la seva disposició.
El Sr. Sanchez indica: Aquest punt no va a votació perquè era donar compte d’aquest
informe. De totes maneres si voleu fer intervencions, us dono pas.
El Sr. Iruela expressa: Si en tot cas, només una cosa que no ho he entès bé al regidor
Sr. de la Torre. L’últim que ha dit és que estava fent una auditoria. A on ?. Estaven fent
una auditoria a on? Una auditoria a l’ajuntament? Això va dirigit als treballadors
directament, a l’empresa directament, o a qui?
El Sr. de la Torre indica: Nosaltres estem fent una auditoria ara mateix al servei. És
una iniciativa per a calibrar el nivell de prestació del servei, si.
És una auditoria al servei. És un control del servei, de compliment del plec, de les
accions, de les activitats i de tot allò que està relacionat i vinculat amb la contracta.
No és de seguiment ni de vigilància de l’activitat que fan els treballadors, sinó del
control de la prestació del servei
El Sr. Iruela exposa: En aquest informe ens donen una mica la raó al que havíem dit
en plens anteriors, pel que diu aquest informe, que el tenim nosaltres també, no hi
havia mecanismes suficients de control. L’única cosa que nosaltres esperem és que

això serveixi per prendre nota i detectar on està el problema, posar-li la mesura més
adequada per solucionar-lo, i d’aquesta manera donar un millor servei a la ciutadania.
La Sra. Pellicer manifesta: Per la nostra part agraïm que s’estigui portant a terme el
tema de l’auditoria, sobretot pe què el tema de la neteja a Montcada és un tema una
mica delicat i referent a les deficiències que bé cita el document, si s’estan prenent les
mesures per poder-les millorar, per la nostra part estem d’acord. Sobretot que no es
deixi el tema aparcat, que es posi bastant èmfasi en mirar de millorar.
El Sr Iruela pregunta: En relació al que ha dit abans el regidor sobre l’auditoria,
aquesta auditoria, qui la fa? la fa l’ajuntament o hi ha alguna empresa que la fa? o es
el personal de l’ajuntament el que fa aquest auditoria?
El Sr. De la Torre indica: L’auditoria es realitza a través d’una empresa especialitzada
concretament en aquests serveis. Jo vull recordar que aquest contracte ve de 2014,
que qualsevol millora que nosaltres volguéssim aplicar al contracte, era sobre aquell
contracte. La sindicatura de comptes fa un control cada quatre anys sobre el sistema.
Aquest control el va fer el 2017. El servei ha canviat i ha evolucionat tant
organitzativament com en matèria quantitativa com qualitativa del 2017 al 2021 amb el
que aquests indicadors venen una mica ja fora de context, perquè són del 2017. Però
a més li recordo que malgrat tot hi ha 48 indicadors i dels 48, l’ajuntament de
Montcada o el plec de la concessió del servei de neteja, només marca dos indicadors,
que són el del control econòmic, que es va redactar en el plec a l’època socialista i el
del control de la qualitat del servei, que requereix millores i aportacions per a tenir un
millor control. Nosaltres quan vam decidir realitzar, aquest equip de govern, l’auditoria
la fem no tan sols per aquest informe, que repeteixo es de 2017 sinó per la necessitat,
primer que tenim en marxa, d’aquí al 2023, la redacció d’un nou plec i aquesta
informació de l’auditoria ens servirà per fer un plec amb condicions adequades per
atendre les necessitats de la ciutadania i també per comprovar el nivell de qualitat del
servei que s’està prestant ara.
Nosaltres no tenim capacitat organitzativa ni estructural a la plantilla per realitzar una
auditoria i hem d’anar a una empresa especialitzada que realitza aquest control i que
té una experiència contrastada ho ha fet a l’Ajuntament de Barcelona amb uns molt
bons resultats, ho ha fet a l’Ajuntament de Rubí i a altres ajuntaments que tenen el
servei de neteja com la majoria subcontractats externalitzat en aquest cas.
El Sr. Sánchez conclou: En tot cas el que podríem fer a la propera comissió
informativa de l’Àrea Territorial, doncs no tant presentar aquest informe, que ja es
conegut i ja en donem compte i se’n fa publicitat, sinó explicar el tema de l’auditoria
com s’està fent. És una auditoria sobre la empresa que ha guanyat la concessió, per
tant sobre Fomento i bé donar compte d’aquesta auditoria i explicar al grup de
l’oposició a la comissió informativa de l’Àrea Territorial preparatòria del proper ple de
com està aquesta auditoria si us sembla bé.
En data 7 de juliol de 2021 ha tingut entrada a aquest Ajuntament Informe emès per la
Sindicatura de Comptes l‟objectiu del qual era analitzar l‟activitat de control duta a
terme durant el 2017 per aquells ajuntaments de municipis amb població superior a
20.000 habitants que el 2017 prestaven qualsevol dels serveis públics de neteja viària,
de recollida i transport de residus o de deixalleria mitjançant un contracte de gestió de
serveis en la modalitat de concessió.
Per la qual cosa s‟inclou en l‟esmentat informe l‟activitat de control duta a terme per
part de l‟Ajuntament de Montcada i Reixac.

Consta a l‟expedient informe emès pel Cap de Serveis municipals, de data 13 de
setembre de 2021, als efectes de posar en coneixement als òrgans de govern el
contingut i conclusions de l‟esmentat informe respecte el servei prestat a aquest
municipi,
el qual es transcriu a continuació:
“Que en data 30/10/2019, va ser trames per el tècnic sota signant documentació sol·licitada per
la sindicatura de comptes referent a les condicions de prestació del Servei de recollida de
residus, neteja viària i gestió de la deixalleria del municipi de Montcada.
Que en data 7/7/2021, s’ha rebut el document “Informe 9/2021 Control municipal de les
Concessions del serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb una
població superior als 20.000 habitats, exercici 2017”
Que aquest document es pot trobar a l’enllaç:
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_09_ca.pdf
Que d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement
dels òrgans de govern de l’Ajuntament, i se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica
corporativa.
Que el document recull la comparativa amb d’altres municipis la informació publicada sobre el
Municipi de Montcada i Reixac s’ajusta a la facilitada durant l’any 2019 Per tot l’ anteriorment
exposat, es proposa
Es procedeixi a donar coneixement del document als òrgans de govern que pertoquin i se’n faci
publicitat a la seu electrònica corporativa.”

II.- Fonaments de Dret
La disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures
fiscals, financeres i administratives, disposa que aquest informe s‟ha de sotmetre al
coneixement dels òrgans de govern de l‟Ajuntament i se n‟ha de fer publicitat a la seu
electrònica corporativa.
Tenint en compte que l‟informe fa referència a la prestació del servei públic de neteja
viària, de recollida i transport de residus, essent l‟òrgan contractant d‟aquest contracte
el Ple municipal, qui subscriu és de la opinió, salvant millor criteri que es posi en
coneixement del Ple el contingut de l‟informe i es publiqui el seu contingut al portal de
la transparencia a fi efecte de donar-ne publicitat.
Vist l‟informe emès per la Cap de Serveis Jurídics de l‟Àrea Territorial de data 16 de
setembre de 2021,
Vist l‟informe emès pel Cap de Serveis Municipals i Manteniment de data 13 de
setembre de 2021, i de conformitat amb els mateixos,
Vista la proposta del president de l‟Àrea de Serveis Generals, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l‟Àrea Territorial, celebrada per videoconferència el dia 23 de
setembre de 2021, el Ple resta assabentat de l‟Informe 9/2021 de la Sindicatura de
Comptes sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i
de recollida de residus municipals amb població superior a 20.000 habitants, exercici
2017, del qual es donarà publicitat a la seu electrònica de la Corporació a través del
portal de la Transparència.

4. ASSUMPTES DE L'ÀREA SEVEIS GENERALS
4.1 AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT PER L’EXERCICI D’ALTRA ACTIVITAT AL
SECTOR PRIVAT, FORA DE LA JORNADA ASSIGNADA I FORA DEL MUNICIPI A
TRES PERSONES FUNCIONÀRIES INTERINES.
El Sr. de la Torre, president de l’Àrea de Serveis Generals, explica la proposta: Tenim
la resposta a les instàncies de tres persones funcionàries interines que sol.liciten la
compatibilitat dels seus llocs de treball amb uns altres en el sector privat. El Reglament
del personal al servei de les entitats Locals ja estableix la possibilitat de reconèixer la
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades
de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària
en l’exercici d’ambdues activitats.
Atès que cap de les compatibilitats demanades es troba inclosa en cap de les cause
d’incompatibilitat determinades al Reglament de personal al servei de les entitats
locals, es proposa autoritzar el funcionari interí amb la categoria professional de Tècnic
Mig (Grup A2), de Cultura, a l’Àrea Social de l’Ajuntament, la compatibilitat per a
l’exercici de l’activitat privada com a professor de música i guitarra en l’Escola Superior
de Música Jam Session per compte propi i fora del terme municipal de Montcada i
Reixac, amb una dedicació parcial de 4 hores setmanals; autoritzar a la funcionària
interina per programes amb la categoria professional de Tècnic Mig, Grup A2,
desenvolupant tasques com a Tècnica Local coordinadora del Pla Educatiu de l’Entorn
(PEE), al servei d’Educació, Infància i Joventut de l’Àrea Social de l’Ajuntament, la
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada com a Psicopedagoga en una
consultoria, fora del terme municipal de Montcada i Reixac, amb una dedicació parcial
no superior a les 15 hores setmanals, principalment de tardes; i autoritzar al funcionari
interí de l’Ajuntament, amb la categoria professional d’arquitecte tècnic, grup A2,
desenvolupant tasques com a cap Tècnic Brigada al departament de Serveis
Municipals i Manteniment de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament, la compatibilitat per a
l’exercici de l’activitat privada professional d’arquitecte tècnic en la direcció d’execució
d’obres d’edificació, fora del terme municipal de Montcada i Reixac, amb una dedicació
parcial no superior a les 4 hores setmanals, distribuïdes 2 hores a la tarda dels
dimecres i 2 hores a la tarda dels dijous. Totes aquestes tasques són fora de la
jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, jornada ordinària-jornada especial
dedicació, amb efectes des de l'aprovació d'aquesta compatibilitat pel Ple Municipal i
fins a la finalització dels seus serveis a l’Ajuntament o la seva finalització per qualsevol
altre motiu o circumstància.
4.1.A Expedient 60/2021/ALTSEG
Vista la instància presentada pel funcionari interí de l‟Ajuntament de Montcada i
Reixac, amb la categoria professional de Tècnic Mig (Grup A2), Sr. Albert Faz
González, en data 22 de juliol de 2021, amb el núm. de regisre d‟entrada 2021016166,
en sol·licitud de compatibilitat del seu lloc de treball amb una altra activitat laboral en el
sector privat.
Atesa la declaració d‟activitats professionals efectuada el dia 22 de juliol de 2021 pel
Sr. Albert Faz González, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l‟exercici
d‟una activitat privada.
Atès que el Sr. Faz ocupa a l‟Ajuntament un lloc de treball de Tècnic Mig Cultura, que
té assignat una tipologia de jornada “jornada ordinària-jornada flexible”.

Atès que sol·licita compatibilitzar la seva activitat laboral amb una altra activitat privada
amb una dedicació parcial de 4 hores setmanals, a realitzar un dia a la setmana en
horari de matí (el seu horari de treball a l‟Ajuntament és en torn de tarda) i fora del
municipi de Montcada i Reixac.
Vist que l‟article 329, en relació a les previsions de l‟article 330, del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en concordança amb els articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i
amb l‟art. 12 i següents de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de la Generalitat de Catalunya, estableix la possibilitat de reconèixer
la compatibilitat per a l‟exercici d‟activitats privades, sempre que la suma de les
jornades de l‟activitat pública principal i de l‟activitat privada no superi la jornada
ordinària establerta a l‟entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l‟exercici d‟ambdues activitats.
Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes
d‟incompatibilitat determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 21/1987 i
els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/1984.
Vistes les competències atribuïdes al ple de la Corporació segons l‟article 54 s) i 333
del Decret 214/1990 per autoritzar les sol·licituds sobre compatibilitat del personal.
Vista la proposta del president de l‟Àrea de Serveis Generals, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l‟Àrea de Serveis Generals, celebrada per videoconferència el
dia 23 de setembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Albert Faz González, amb DNI *****829E, funcionari interí
de l‟Ajuntament de Montcada, amb la categoria professional de Tècnic Mig, Grup A2,
ocupant del lloc de trebal codi 0490, Tècnic Mig Cultura, a l‟Àrea Social de
l‟Ajuntament, la compatibilitat per a l‟exercici de l‟activitat privada com a professor de
música i guitarra en l‟Escola Superior de Música Jam Session per compte propi i fora
del terme municipal de Montcada i Reixac, amb una dedicació parcial de 4 hores
setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament,
de tipología jornada ordinària-jornada flexible, amb efectes des de l'aprovació
d'aquesta compatibilitat pel Ple Municipal i fins a la finalització dels seus serveis a
l‟Ajuntament o la seva finalització per qualsevol altre motiu o circumstància.
SEGON.- Subordinar la present autorització al compliment d‟allò disposat als articles
330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als
articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.
TERCER.- Disposar que autorització restarà sense efecte en el supòsits següents:
-Si l‟activitat privada impedís o menyscabés l‟estricte compliment dels deures o
comprometés la seva imparcialitat o independència,
- Si l‟activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec,
- si la dedicació horària de l‟activitat privada coincidís amb la seva jornada laboral.
QUART.- Condicionar aquesta autorització al compliment dels següents requisits:

- La persona afectada no pot invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de la segona activitat autoritzada.
- L‟autorització de la compatibilitat restarà sense efecte en cas que s‟ocupi o s‟assigni
la percepció d‟un complement específic pel factor d‟incompatibilitat o per un concepte
equiparable.
- L‟autorització de la compatibilitat restarà sense efecte en cas que la persona
interessada modifiqui la seva activitat principal amb aquest Ajuntament per canvi de
lloc de treball, canvi de naturalesa jurídica del vincle professional amb aquest
Ajuntament o d‟altres canvis significatius d‟algun dels aspectes de la seva relació
professional amb l‟Ajuntament.
CINQUÈ.- El Sr. Albert Faz González resta obligat a posar en coneixement d‟aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
SISÈ.- El factor de realitzar excepcionalment de forma no permanent els seus serveis
fora del seu horari de treball, previst en la seva tipologia horària de “jornada ordinàriajornada flexible” tindrà prioritat, i el compliment de la qual no podrà ser afectat o alterat
amb motiu de la segona activitat, d'acord amb el que indica el punt 2. Jornada Flexible,
de l'Annex V- Reglamentació sobre dedicacions i jornades de la relació de llocs de
treball de l'Ajuntament, de l'Acord-Conveni 2020-2023, que diu el següent: “És aquella
jornada que tenen assignada aquells llocs de treball a partir del nivell 8 del col·lectiu
oficines i brigada, i els/les sergents/es del col·lectiu policia, i que implica que, quan per
necessitats del servei i per la responsabilitat del lloc de treball que ocupen hagin de
realitzar excepcionalment de forma no permanent els seus serveis fora del seu horari
ordinari de treball, les mateixes hores efectivament realitzades es podran compensar
mitjançant la flexibilització del seu horari de treball.”
SETÈ.- Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-la al servei de
Cultura i Patrimoni i a la representació sindical.
4.1.B Expedient 61/2021/ALTSEG
Vista la instància presentada per la funcionària interina de l‟Ajuntament de Montcada i
Reixac, Sra. Esther Balfagón López, en data 26 de juliol de 2021, amb el núm. de
regisre d‟entrada 2021016265 en sol·licitud de compatibilitat del seu lloc de treball amb
una altra activitat laboral en el sector privat.
Atesa la declaració d‟activitats professionals efectuada el dia 26 de juliol de 2021 per la
Sra. Esther Balfagón López, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a
l‟exercici d‟una activitat privada.
Atès que la Sra Balfagón té actualmente un nomenament com a funcionària interina
per programes, Tècnica Local coordinadora del Pla Educatiu de l‟Entorn (PEE), al
servei d‟Educació de l‟Àrea Social de l‟Ajuntament, amb la categoria professional de
Tècnic Mig (Grup A2), que té assignada una tipologia de jornada “jornada ordinàriajornada flexible”.
Atès que la Sra. Balfagón sol·licita compatibilitzar la seva activitat laboral amb una
altra activitat privada amb una dedicació parcial no superior a les 15 hores setmanals,
principalment en horari de tardes, fora de la seva jornada laboral assignada.
Vist que l‟article 329, en relació a les previsions de l‟article 330, del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al servei de les entitats

locals, en concordança amb els articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i
amb l‟art. 12 i següents de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de la Generalitat de Catalunya, estableix la possibilitat de reconèixer
la compatibilitat per a l‟exercici d‟activitats privades, sempre que la suma de les
jornades de l‟activitat pública principal i de l‟activitat privada no superi la jornada
ordinària establerta a l‟entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l‟exercici d‟ambdues activitats.
Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes
d‟incompatibilitat determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 21/1987 i
els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/1984.
Vistes les competències atribuïdes al ple de la Corporació segons l‟article 54 s) i 333
del Decret 214/1990 per autoritzar les sol·licituds sobre compatibilitat del personal.
Vista la proposta del president de l‟Àrea de Serveis Generals, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l‟Àrea de Serveis Generals, celebrada per videoconferència el
dia 23 de setembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Esther Balfagón López, amb DNI *****815Q, funcionària
interina per programes de l‟Ajuntament de Montcada, amb la categoria professional de
Tècnic Mig, Grup A2, desenvolupant tasques com a Tècnica Local coordinadora del
Pla Educatiu de l‟Entorn (PEE), al servei d‟Educació, Infància i Joventut de l‟Àrea
Social de l‟Ajuntament a l‟Àrea Social de l‟Ajuntament, la compatibilitat per a l‟exercici
de l‟activitat privada com a Psicopedagoga en una consultoria, fora del terme
municipal de Montcada i Reixac, amb una dedicació parcial no superior a les 15 hores
setmanals, principalment de tardes, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada
en aquest Ajuntament, de tipología jornada ordinària-jornada flexible, amb efectes des
de l'aprovació d'aquesta compatibilitat pel Ple Municipal i fins a la finalització dels seus
serveis a l‟Ajuntament o la seva finalització per qualsevol altre motiu o circumstància.
SEGON.- Subordinar la present autorització al compliment d‟allò disposat als articles
330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als
articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.
TERCER.- Disposar que autorització restarà sense efecte en el supòsits següents:
-Si l‟activitat privada impedís o menyscabés l‟estricte compliment dels deures o
comprometés la seva imparcialitat o independència,
- Si l‟activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec,
- si la dedicació horària de l‟activitat privada coincidís amb la seva jornada laboral.
QUART.- Condicionar aquesta autorització al compliment dels següents requisits:
- La persona afectada no pot invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de la segona activitat autoritzada.
- L‟autorització de la compatibilitat restarà sense efecte en cas que s‟ocupi o s‟assigni
la percepció d‟un complement específic pel factor d‟incompatibilitat o per un concepte
equiparable.

- L‟autorització de la compatibilitat restarà sense efecte en cas que la persona
interessada modifiqui la seva activitat principal amb aquest Ajuntament per canvi de
lloc de treball, canvi de naturalesa jurídica del vincle professional amb aquest
Ajuntament o d‟altres canvis significatius d‟algun dels aspectes de la seva relació
professional amb l‟Ajuntament.
CINQUÈ.- La Sra. Esther Balfagón López resta obligada a posar en coneixement
d‟aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la
segona activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
SISÈ.- El factor de realitzar excepcionalment de forma no permanent els seus serveis
fora del seu horari de treball, previst en la seva tipologia horària de “jornada ordinàriajornada flexible” tindrà prioritat, i el compliment de la qual no podrà ser afectat o alterat
amb motiu de la segona activitat, d'acord amb el que indica el punt 2. Jornada Flexible,
de l'Annex V- Reglamentació sobre dedicacions i jornades de la relació de llocs de
treball de l'Ajuntament, de l'Acord-Conveni 2020-2023, que diu el següent: “És aquella
jornada que tenen assignada aquells llocs de treball a partir del nivell 8 del col·lectiu
oficines i brigada, i els/les sergents/es del col·lectiu policia, i que implica que, quan per
necessitats del servei i per la responsabilitat del lloc de treball que ocupen hagin de
realitzar excepcionalment de forma no permanent els seus serveis fora del seu horari
ordinari de treball, les mateixes hores efectivament realitzades es podran compensar
mitjançant la flexibilització del seu horari de treball.”
SETÈ.- Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-la al servei
d‟Educació, Infància i Joventut, i a la representació sindical.
4.1.C Expedient 62/2021/ALTSEG
Vista la instància presentada pel funcionari interí de l‟Ajuntament de Montcada i
Reixac, Sra. Agustí Cirera, en data 6 de setembre de 2021, amb el núm. de registre
d‟entrada 202102021 en sol·licitud de compatibilitat del seu lloc de treball amb una
altra activitat laboral en el sector privat.
Atesa la declaració d‟activitats professionals efectuada el dia 8 de setembre de 2021
pel Sr. Agustí Cirera Sánchez, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a
l‟exercici d‟una activitat privada.
Atès que el Sr. Cirera és funcionari interí per existència de plaça vacant d‟arquitecte
tècnic grup A2, ocupant el lloc de treball de Cap Tècnic Brigada (codi lloc 0026) al
departament de Serveis Municipals i Manteniment, a l‟Àrea Territorial de l‟Ajuntament,
que té assignada una tipologia de jornada “jornada ordinària-jornada dedicació
especial”
Atès que el Sr. Cirera sol·licita compatibilitzar la seva activitat laboral amb una altra
activitat privada d‟arquitecte tècnic en la direcció d‟execució d‟obres d‟edificació, amb
una dedicació parcial no superior a les 4 hores setmanals, distribuïdes 2 hores a la
tarda dels dimecres i 2 hores a la tarda dels dijous, fora de la seva jornada laboral
assignada i fora del municipi de Montcada i Reixac.
Vist que l‟article 329, en relació a les previsions de l‟article 330, del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en concordança amb els articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i
amb l‟art. 12 i següents de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de la Generalitat de Catalunya, estableix la possibilitat de reconèixer

la compatibilitat per a l‟exercici d‟activitats privades, sempre que la suma de les
jornades de l‟activitat pública principal i de l‟activitat privada no superi la jornada
ordinària establerta a l‟entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en l‟exercici d‟ambdues activitats.
Atès que la compatibilitat sol·licitada no està inclosa en cap de les causes
d‟incompatibilitat determinades pels articles 330 i 331 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 21/1987 i
els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/1984.
Vistes les competències atribuïdes al ple de la Corporació segons l‟article 54 s) i 333
del Decret 214/1990 per autoritzar les sol·licituds sobre compatibilitat del personal
Vista la proposta del president de l‟Àrea de Serveis Generals, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l‟Àrea de Serveis Generals, celebrada per videoconferència el
dia 23 de setembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Autoritzar al Sr. Agustí Cirera Sánchez, amb DNI *****426X, funcionari interí
de l‟Ajuntament de Montcada, amb la categoria professional d‟arquitecte tècnic, grup
A2, desenvolupant tasques com a Cap Tècnic Brigada (codi lloc 0026), al departament
de Serveis Municipals i Manteniment de l‟Àrea Territorial de l‟Ajuntament, la
compatibilitat per a l‟exercici de l‟activitat privada professional d‟arquitecte tècnic en la
direcció d‟execució d‟obres d‟edificació, fora del terme municipal de Montcada i Reixac,
amb una dedicació parcial no superior a les 4 hores setmanals, distribuïdes 2 hores a
la tarda dels dimecres i 2 hores a la tarda dels dijous, fora de la jornada de treball
assignada en aquest Ajuntament, jornada ordinària-jornada especial dedicació, amb
efectes des de l'aprovació d'aquesta compatibilitat pel Ple Municipal i fins a la
finalització dels seus serveis a l‟Ajuntament o la seva finalització per qualsevol altre
motiu o circumstància.
SEGON.- Subordinar la present autorització al compliment d‟allò disposat als articles
330 i 331 del Reglament de personal al servei de les entitats locals en relació als
articles 11, 12, 13, 14 i 15 de la Llei 21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.
TERCER.- Disposar que autorització restarà sense efecte en el supòsits següents:
-Si l‟activitat privada impedís o menyscabés l‟estricte compliment dels deures o
comprometés la seva imparcialitat o independència,
- Si l‟activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del càrrec,
- si la dedicació horària de l‟activitat privada coincidís amb la seva jornada laboral.
QUART.- Condicionar aquesta autorització al compliment dels següents requisits:
- La persona afectada no pot invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de la segona activitat autoritzada.
- L‟autorització de la compatibilitat restarà sense efecte en cas que s‟ocupi o s‟assigni
la percepció d‟un complement específic pel factor d‟incompatibilitat o per un concepte
equiparable.

- L‟autorització de la compatibilitat restarà sense efecte en cas que la persona
interessada modifiqui la seva activitat principal amb aquest Ajuntament per canvi de
lloc de treball, canvi de naturalesa jurídica del vincle professional amb aquest
Ajuntament o d‟altres canvis significatius d‟algun dels aspectes de la seva relació
professional amb l‟Ajuntament.
CINQUÈ.- El Sr. Agustí Cirera Sánchez resta obligat a posar en coneixement d‟aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
SISÈ.- El factor de realitzar excepcionalment de forma no permanent els seus serveis
fora del seu horari de treball, previst en la seva tipologia horària de “jornada ordinàriajornada flexible” tindrà prioritat, i el compliment de la qual no podrà ser afectat o alterat
amb motiu de la segona activitat, d'acord amb el que indica el punt 2. Jornada Flexible,
de l'Annex V- Reglamentació sobre dedicacions i jornades de la relació de llocs de
treball de l'Ajuntament, de l'Acord-Conveni 2020-2023, que diu el següent: "És la que
tenen assignada els llocs de treball del col·lectiu d‟oficines que determini la Corporació
i que dins el còmput anual de la jornada de treball establerta en conveni, per haver de
prestar els seus serveis de forma habitual un 5%, un 10% o un 15% d‟hores fora de la
seva jornada ordinària de treball en horari flexible variable de tarda, nit, caps de
setmana i festius.”
SETÈ.- Notificar aquest acord a la persona interessada, i comunicar-la al departament
de Serveis Municipals i Manteniment, i a la representació sindical.
5. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n‟hi ha
6. MOCIONS
6.1. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP SOBRE LA SITUACIÓ DE LES
DONES A L’AFGANISTAN.
La Sra. Alcalá, regidora del grup municipal PSC-CP, presenta la moció: Sima Samar
va estudiar Medicina a Kabul en la dècada de 1970, i va ser ministra d'Estat per a
Drets Humans a l'Afganistan del 2019 al 2020. En una entrevista, va assegurar que els
talibans mai tornarien a pujar al poder, perquè la democràcia no ho permetria ... Sima
s'equivocava. Després de la caiguda de la capital el 15 d'agost d'aquest any, el nou
règim talibà reprèn el poder a l'Afganistan després de 20 anys.
En roda de premsa, el nou govern anuncia que els drets de les dones i nenes seran
respectats dins del que marca la llei islàmica, o, de la interpretació que es faci de la
mateixa.
Malgrat les repetides garanties, la por augmenta. Fins al moment, no han complert la
seva promesa de formar un govern inclusiu que tingués en compte la realitat d'un
Afganistan canviat, on les dones i les minories ètniques fossin representades en la
presa de decisions.
Des de principis del segle XX, les dones afganeses s'han estat mobilitzant per
aconseguir més llibertat i igualtat, però a través dels anys els esforços per millorar la
seva situació s'han vist interromputs per mesures radicals per fer-les retrocedir. Quan
el Taliban va arribar per primera vegada al poder el 1996, els drets de les dones van
quedar brutalment suspesos. Es van imposar a les dones un llistat de restriccions
d'obligat compliment, sota pena de assots, pallisses i abusos verbals. Prohibit sortir al
carrer sense la companyia masculina d'un familiar, prohibit anar a l'escola, prohibit
treballar, prohibit fer servir cosmètics, prohibit anar amb bicicleta, prohibit ensenyar els

turmells ... i molts, molts...massa prohibits més. Van permetre, i fins i tot van
recomanar, la violència contra les dones. Des de llavors, el país arrossega amb si el
títol de pitjor país del món per néixer dona.
A partir del 2001, en dues dècades, després de l'arribada dels EUA i la coalició
internacional, es van apreciar alguns avenços en matèria de gènere, impulsats per la
nova constitució de 2004. Amb moltes deficiències, però els drets de dones i nenes
afganeses havien progressat de manera significativa.
L'arribada dels talibans no només pot suposar un fre a aquests febles avenços, sinó el
retrocés total a tot el que s'ha aconseguit.
El nou govern ha reemplaçat el Ministeri d'Assumptes per a la Dona pel Ministeri
d'Invitació, Orientació i Promoció de la Virtut i Prevenció del vici, i també, la creació de
la Policia de la Moral Religiosa.
És més que probable, que el nou règim restringeixi significativament l'educació de
nenes i dones. A l'inici de curs escolar, en alguns graus d'educació primària i
secundària, només s'ha convocat els alumnes homes als centres d'ensenyament.
El nou ministre d'educació assegurava que les dones podran seguir estudiant a les
universitats, sempre que les aules estiguin dividides per sexes. Si no hi ha prou dones
professores (mestres ancianes o la moralitat de les quals hagi estat investigada), es
faran servir professors homes darrere d'unes cortines. A més les alumnes han de
portar una túnica negra llarga que cobreixi tot el cos i un vel.
"L'esport femení no és apropiat ni necessari", es corre un greu risc que la cara o
alguna altra zona del cos quedin exposades. Paraules del Vicepresident de la
Comissió Cultural dels Talibans.
A les dones se les aconsella no anar als seus llocs de treball, per seguretat diuen ...
però les empleades del govern ja han rebut l'ordre per quedar-se a casa. "Un dels
únics treballs que les dones poden fer per al govern és netejar els banys femenins"
són declaracions de el nou alcalde de la capital. Centenars de dones s'han quedat
sense feina i sense mitjans de subsistència.
Les noves restriccions imposades pels talibans a les dones estan paralitzant encara
més un sistema de salut deficient. Les instal·lacions de salut primària ja estaven
col·lapsades i les taxes de mortalitat materna i infantil poden augmentar
considerablement. La bretxa entre el món rural i urbà es pot agreujar, i es poden
activar, amb més fervor, l'existència de tradicions molt conservadores. Nacions Unides
adverteix el risc real de l'augment del matrimoni infantil. La congelació de l'ajuda
internacional farà encara més fràgil un sistema de salut en estat d'emergència
sanitària.
És impossible parlar d'una moderació dels talibans, a la llum dels seus primers decrets
i la brutal repressió que exerceixen sobre activistes i periodistes. La resistència de les
dones sembla posar-los nerviosos.
Es necessita el suport i la solidaritat de la comunitat internacional. S'ha d'exigir al nou
govern que respecti els drets humans i que garanteixi la seguretat de tots les persones
amb independència del seu sexe, ètnia i creences religioses. En un probable futur
diàleg, amb els talibans, els drets i llibertats de les dones i nenes no estan en venda.
No podem mirar cap a un altre costat amb pretextos, davant de la gravetat d'aquest
drama humanitari.
Acabo la meva intervenció amb algunes frases de dones afganeses publicades en els
mitjans. "Temem que ens eliminin de la societat. No em crec les seves promeses,
només intenten donar bona imatge a el món. "
"He crescut en llibertat i esperança, només sabia dels talibans pel que m'havia explicat
la meva mare, però ara, de cop i volta, tots tenim por de perdre els nostres drets"
"Aquesta és la nostra vida i anem a defensar-la...Si us plau ... no ens oblidin .."
La Sra. Pellicer intervé: El posicionament de vot és a favor. Des de Cs condemnem
l’avanç de l’extremisme talibà que sotmet a la població afganesa a una tirania sense
drets humans, especialment a dones i nenes. Aquesta situació demostra que la sortida

de les tropes internacionals del país no s’ha gestionat d’una forma correcta i pot
provocar una gran inestabilitat tant a nivell global com per a Espanya. En aquest sentit
hem registrat una proposició no de llei per posar sobre la taula mesures urgents a
prendre per evitar la repressió dels talibans sobre la població afgana, especialment en
dones i nenes. Proposem per exemple l’obertura d’un corredor humanitari i que la
xarxa d’embaixades i cónsulats de la regió puguin rebre sol·licituds de protecció
internacional per a protegir a aquestes dones i nenes al nostre país.
El Sr. Sanchez manifesta: Defensaré jo el posicionament de vot d’ERC-AM en aquesta
moció i ho faré molt breument, Dir que li donarem suport com no pot ser d’una altra
manera, perquè entenem que la situació de les dones a l’Afganistan requereix el
nostre compromís més ferm i no només a l’Afganistan sinó a tot el món perquè volem
fer posició en el moviment de defensa del moviment feminista i la defensa dels drets
de les dones que és veuen atacats a tot arreu i en regressió i és preocupant. De
vegades quan veus estadístiques i posicionaments de joventuts que pugen, no només
a Afganistan evidentment, sino també a casa nostra, fet que és preocupant. Sí dir que
la trobem una mica ingènua aquesta moció perquè quan estem parlant de que instem
a la comunitat internacional a que prengui mesures, quan veiem com han marxat la
comunitat internacional de l’Afganistan i quin ha sigut el seu paper històric de donar
suport als talibans precisament per part de les grans potencies, en aquest cas Estats
Units, perquè els enemics dels meus enemics són els meus amics, i donar suport quan
estava la Unió Soviètica ocupant l’Afganistan, donar suport als talibans era una opció
que van fer servir els Estats Units, que amb això hi ha una pel·lícula que us la
recomano que és la guerra de Charlie Wilson, que ho explica molt bé i lamentablement
el paper galdós que ha fet la comunitat internacional en aquell moment de donar
suport als talibans, malgrat la repressió que imposaven i com ha continuat també i com
ha sigut el paper, apel·lar a la comunitat internacional que facin tot el necessari i facin
totes les accions necessàries, ho trobem bastant ingenu i bastant insuficient. També
dieu de recolzar l’actuació duta pel govern espanyol i jo crec que, a Catalunya s’han
acollit 200 persones provinents de l’Afganistan a dia d’avui, que és clarament
insuficient davant de la situació de patiment de la població de l’Afganistan. Per tant li
donem totalment suport i evidentment en l’esperit el compartim plenament, però és cert
que des d’un municipi, des d’un ajuntament de Montcada, poc més podem fer per
pressionar la comunitat internacional evidentment, però sí que podem fer i sí que fem
molt per conscienciar a una població com la montcadenca, que ja té una llarga tradició
doncs solidària feminista, laica i que volem que així sigui i que ho seguirem treballant i
impulsant i des d’ERC-AM recordar també la defensa de la laïcitat i de la separació de
l’església i de l’estat, de l’església o de la religió i que la religió es quedi en l’àmbit
privat amb la llibertat per practicar-la qui vulgui i qui no vulgui, doncs també. En
definitiva suport des d’ERC-AM en aquesta moció.
La Sra. Segovia, regidora del grup municipal ECPMIR, expressa: Els drets de les
dones i de les nenes han d’estar al centre de la resposta mundial davant la crisi actual
de l’Afganistan i com be deia el regidor Sanchez, agafo les seves paraules no només
allà sinó a tot el món. La presa del poder a l’Afganistan pel fonamentalisme portarà
com a conseqüència l’esborrat de les dones. Una ideologia portada a l’extrem que
segueix la mateixa lògica que imposa el patriarcat arreu del món. La vida de les dones
i de les nenes suposa a l’Afganistan viure sota una violència institucional i davant de
qualsevol mínima infracció ser castigades, castigades amb mort per un suposat
adulteri, perseguides per contravenir la jurisprudència islàmica del règim talibà. Tot
això posa en perill la vida de milers de persones, particularment dones i nenes, que es
poden veure obligades a casar-se o a ser assassinades per exercir una professió. En
aquest moments dramàtics pel poble afganès la comunitat internacional ha d’estar a
l’alçada i ha de realitzar un esforç solidari per ajudar a tot un poble, de manera
especial a les dones i a les nenes. El poble afganès cerca el suport i el compromís de

la comunitat internacional. La mateixa comunitat internacional que ens va assegurar
que s’ampliarien les oportunitats, que es garantiria l’educació, que es difondrien els
llibres i que es garantirien els seus drets, esperem que sigui així. Així que no podria
ser d’una altra manera que el vot a favor.
La Sra. Alcalà tanca el punt: Bé, podria a arribar a estar d’acord de que és una moció
una mica ingènua, però jo crec que s’ha de fer un esforç i que tots els esforços sumen
i jo espero molt. Espero, la veritat és que espero molt de la comunitat internacional.
Entenc tots els problemes polítics que va haver-hi a l’Afganistan però ara ens volem
centrar en la problemàtica de les nenes i les dones a l’Afganistan i de veritat que crec
que tots els esforços sumen, des d’un ajuntament petit des d’un ajuntament gran, des
del govern, des de la Generalitat. Voldria donar les gràcies a tothom pel seu
posicionament de vot i sobretot dir que, si us plau, no les oblidem. No ens oblidem de
totes les dones i nenes que tenen problemes i especialment a les de l’Afganistan.
Vista la Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, el text de la qual es transcriu a
continuació:
“L‟arribada al poder dels talibans a l‟Afganistan preocupa a les institucions europees i a
la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest
país, especialment envers les dones i les nenes.
Sabem que amb l‟anterior Govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir
de casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i
política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència
masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu
matrimoni i la seva maternitat.
La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves. Durant les
últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, el drets de les dones i les
nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons l‟Organització Mundial
de la Salut (OMS), durant aquest anys ,el 87% de la població, incloses les dones, van
poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de nenes que reben
educació i les dones han començat a participar en la feina i en la vida econòmica,
política, social i cultural.
L‟Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les
nenes puguin anar a l‟escola, augmentar la participació de les dones en l‟ocupació, la
política o la vida social i erradicar la violència masclista, sigui del tipus que sigui.
L‟arribada dels talibans al poder pot suposar no només frenar aquest procés, sinó fer
moltes passes enrere respecte als avenços aconseguits per a les dones en els últims
20 anys.
La vida de les dones afganes ens importa. És per això que reclamem de manera
urgent que tota la comunitat internacional inclosa l‟Organització de Nacions Unides
(OMS), la Unió Europea (UE) i tots el països que en formen part, emprenguin totes les
accions que siguin necessàries per evitar la tragèdia, recolzant la vida, la seguretat i
els drets i llibertats de les dones i nenes afganes. En el diàleg amb els talibans, els
drets i llibertats de les dones i nenes no estan en venda, s‟han de respectar. Parlem de
drets humans. Avui són elles, demà podríem ser nosaltres.
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats, no poden mirar cap
a un altre costat amb pretextos absurds davant la gravetat del drama humanitari que

plana sobre aquell país, especialment sobre aquestes dones i nenes. Les seves vides
són les nostres vides i no podem abandonar-les a la seva sort.
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), on l‟objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un del
fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la
ciutadania plena de les dones, pel qual es imprescindible l‟eliminació i la violència
masclista, en qualsevol de les seves manifestacions.
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista instem a l‟aprovació pel Ple de
Montcada i Reixac dels següents:
ACORDS:
1. Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a
l‟Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions
que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu
dret a decidir sobre la seva educació, ocupació participació política, econòmica, social
o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni
forçat i el matrimoni infantil.
2. Reclamen a la comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a ala UE,
perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les
dones i les nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació
actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les
nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.
3. Recolzem la labor duta a terme pel Govern Espanyol en la recepció de les persones
que han treballat per les institucions europees durant aquest anys i en l‟adopció de
mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser
dones, així com a aquelles altres que ham lluitat i lluiten a favor dels drets humans de
les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans i aquelles professionals que
durant aquest any han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a
l‟Afganistan.
4.Instem al Consell Europeu i a la Comissió Europea facilitar la gestió de corredors
humanitaris des d‟Afganistan a la UE per totes les dones i nenes en perill de
persecució, i crida als Estats Membres de la UE a obrir les seves fronteres i solidària a
aquest drama humanitari.
5. Manifestem el nostre compromís con a Ajuntament amb els valors democràtics de
llibertat, igualtat i fraternitat.
6. Ens comprometem a traslladar aquest acords al Govern Espanyol (Ministres de
Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les
Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FCM i
ACM, al Fons català de cooperació al desenvolupament, a les entitats i associacions
en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.”
Sotmesa la moció a votació, el Ple acorda APROVAR-LA, per unanimitat, amb el vot a
favor dels 18 membres de la Corporació municipal assistents a la sessió del total dels
21 que la formen.

6.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-CP DE CONDEMNA A LES
AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA SOBRE LES PERSONES DEL
COL.LECTIU LGTBI.
El Sr. Sánchez indica que: Es donarà lectura a la moció, amb les modificacions en els
dos punts que han estat objecte de transacció, que ha proposat el grup d’ERC-AM i
que el grup PSC-CP ha acceptat.
La Sra. Segòvia, regidora del grup municipal ECPMIR expressa: Perdoneu, però no
tinc cap informació de que hagi estat transaccionat ni modificat res en aquesta moció.
Hom aclareix que les modificacions consisteixen en el següent: el punt 2, on deia
“instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment...”, es proposa que digui
“instar a la Generalitat de Catalunya a que continuï desplegant totalment...” i pel que fa
al punt 3, desapareix.
Entenc que els canvis proposats no són substancials, però sí que entenc que en una
transacció d’una moció haurien d’estar tots els grups informats; crec que la modificació
és poc significativa i no hauria de modificar el posicionament, però sí que agrairia que
en posteriors ocasions s’informi a tothom, i en tot cas, vosaltres teniu el dret de
defensar la moció tal com estava presentada.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, presenta la moció: En primer lloc
sento que no s’hagi passat aquest petit canvi a tots els portaveus, si ho veiem
convenient ho agafem, i si no, la deixem pel proper mes, com vulgueu, però pensava
que ja estaven avisats.
El Sr. Sánchez reitera la necessitat de trametre a tots els grups les propostes de
modificació o transacció de les mocions, sense perjudici de la possibilitat també de
modificar-les en el moment de celebrar la sessió.
Els presents decideixen tractar la moció.
El Sr. Egea continua en la defensa de la moció: Els delictes d'odi han augmentat en
els primers sis mesos de 2021 un 9,3% respecte a 2019. Un factor important que hem
de tenir en compte pel biaix que podria haver en les dades: 2020 va ser l'any del
confinament. Mesos en els que la inactivitat als carrers podria haver alterat la
freqüència amb què es cometen aquest tipus d'actes discriminatoris.
Pel que fa als delictes referents a l'orientació sexual i identitat de gènere, cal recordar
que el delicte d'odi abasta fins a 12 tipus, entre ells la xenofòbia o la ideologia,
lamentem que els referents al col·lectiu LGTBI cada vegada són més violents. Des de
2013, any en què es van començar a comptar, s'han produït un total de 2.459 delictes
d'odi per orientació sexual o identitat de gènere a Espanya. Les últimes dades són de
2020, any en el qual es van registrar 282 delictes d'aquesta índole. Les organitzacions
LGTBI adverteixen: en realitat són molts més. Les dades del Ministeri de l'Interior fan
referència a la tendència que s'ha seguit en els últims anys i com aquest tipus de
delictes han patit un augment l'última dècada.
Però organitzacions com la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals
(FELGTB) que es dedica a recollir dades d'incidències per discriminació, agressions, i
altres qüestions de fins a 18 associacions, adverteixen que aquesta informació és
parcial. El Ministeri de l'Interior només recull les denúncies formals, les que han arribat
a comissaria i que, al seu cas, han acabat als jutjats. És a dir "la punta de l'iceberg".
En aquest sentit, l'organització adverteix que més de la meitat dels delictes d'odi que
es cometen contra el col·lectiu LGTBI no es denuncien. El 93% de les agressions
físiques i sexuals que pateixen les persones LGTBI a Espanya no arriben mai a ser
denunciades. Encara hi ha moltes resistències a la denúncia formal per part del

col·lectiu LGTBI: la por a manifestar-se com LGTBI, la desconfiança en les
administracions i els cossos i forces de seguretat i la creença que no serveix per a res
són algunes de les raons
La Federació Estatal també adverteix de les circumstàncies en què es succeeixen
molts d'aquests delictes, des del lloc en el qual es donen els fets (en gran part a la via
pública), fins al tipus d'agressor que les motiva (moltes vegades proper a la víctima).
Davant d'això, pel que fa a les últimes dades, l'entitat assevera que la tipologia de les
violències sofertes és molt variada. Fins i tot aglutinen unes 20 categories, encara que
n'hi ha tres que es repeteixen per sobre de la resta: els insults, la intimidació i
l'agressió física.
Per això, el col·lectiu demana més formació i més sensibilització a les institucions,
especialment a la Policia i als el sistema judicial. El cas de Samuel Luiz, a la Corunya,
va suposar un punt d'inflexió en el tractament de els delictes d'odi. No solament s'ha
parlat de la necessitat de conscienciar la població i d'educar en igualtat, per evitar
aquestes situacions. el col·lectiu segueix exposat a teràpies de reconversió,
assetjament, agressions, discriminació laboral, risc de sense llar, mal tracte en
l'atenció mèdica i discriminació legislativa, entre d'altres. Per això reivindiquem
l'anomenada llei Zerolo, que el president s'ha encomanat a materialitzar.
Totes aquestes agressions contra el col·lectiu LGTBI són només la punta de l'iceberg,
com ja he esmentat anteriorment, d'un problema que va molt més enllà de la violència
puntual, com per exemple amb els discursos d'odi. La discriminació i les agressions es
manifesten d'una gran quantitat de formes i no sempre aquestes acaben en denúncia.
No són casos aïllats.
La Sra. Pellicer manifesta: Vagi per endavant la nostra més energètica condemna a
qualsevol tipus d’agressió que pateixin les persones per la seva orientació sexual. El
dia 10 d’octubre de 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei 11/2014, per
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. A data d’avui la llei 11/2014, ambdues
autonòmiques, manquen de disposicions reglamentàries per poder-la fer efectiva i com
a conseqüència d’aquesta deixadesa hem d’assistir a episodis d’assetjament i
discriminació per la diversitat i orientació sexual. Més enllà de la condemna i d1estar
completament d’acord amb la moció que presenta el PSC hem d’exigir que es doti a la
llei de reglament necessari per poder lluitar de veritat contra les agressions que tant
dolor ens produeixen i tant haurien d’avergonyir-nos com a societat. Això és
competència de la Generalitat: Exigim que es posin a treballar.
El Sr. Garrido intervé: Primer demanar disculpes pel tema de les modificacions ha
sigut un error meu no enviar-ho als diferents portaveus. El posicionament d’ERC-AM
serà a favor, com no podia ser d’una altra manera, també vam estar per entrar al
Congrés dels Diputats la llei “trans”, que va estar registrada per nosaltres i alguns
altres partits. Però bé, el que volia comentar és que aquestes agressions que pateix el
col·lectiu LGTBI que cada cop són més visualitzades però també més freqüents i
també això és degut a que estem deixant que l’extrema dreta campi al seu aire per tot
arreu i amb el seu discurs d’odi i discriminació que té envers aquest col·lectiu.
Concretament als parlaments i al Congrés dels Diputats i al Senat tenim aquesta
ideologia, aquesta extrema dreta que amb el seu discurs d’odi i de discriminació dona
ales a la gent a poder sentir-se impune i a cometre aquestes violències. No només
físiques sino també verbals que pateix aquest col·lectiu, per això qualsevol llei que
defensi aquest col·lectiu i que millori en drets aquest col·lectiu doncs serà benvinguda.
És veritat que sí que es va intentar tirar endavant, però sí que es veritat també que el
partit socialista va posar impediments, al principi sobretot, pel que fa al col·lectiu trans
en el principi d’aquesta llei, però finalment sembla que tira endavant. Esperem que en
el seu procediment es recullin diferents esmenes que es proposaran des de diversos
partits, però que es recullen de les diferents organitzacions.

També volíem dir que la llei 11/2014 aquest govern de la Generalitat és clar que està
per la feina i s’ha de continuar desplegant totalment, però també el que s’ha de fer és
no permetre discursos d’odi i de discriminació, tant al Parlament de Catalunya, com als
ajuntaments i com també fan al Congrés i al Senat, que això bàsicament el que dona
és ales a que aquesta gent que és violenta amb aquests col·lectius, es sentin impunes
i aleshores aquesta gent doncs se la sancioni i quan li pertoqui que l’apliqui la sanció
pertinent. Doncs bàsicament votarem a favor d’aquesta moció i res més.
La Sra. Segovia expressa: Només dir que és evident que votarem a favor tot. Ara
farem una petita explicació de cada punt perquè com enteneu com a regidora de
feminismes i LGTBIQ, m’he d’estendre i he d’explicar una mica la meva posició perquè
també la gent s’assabenti de tot el que estem fent a nivell municipal per les persones
LGTBIQ.
Que vagi això per endavant, el grup ECPMIR votarem a favor i després en el punt
eliminat faré una petita menció. El primer punt totalment a favor, com ja he dit
nosaltres no només reafirmem el nostre compromís en millorar o consolidar els drets
de les persones LGTBIQ, sinó que des del 2015 les nostres polítiques així ho estant
demostrant. Estic parlant ara concretament de l’Ajuntament de Montcada i com a
govern, nosaltres no som de paraules, ara parlo com a ECPMIR també, eh, no som de
paraules sinó de fets demostrables. Fins que no vam arribar nosaltres al govern l’any
2015, en aquest ajuntament mai, mai, mai i ho sabeu tots en sou conscients, mai
s’havia parlat de les persones LGTBIQ. Com bé sabem les persones LGTBIQ no van
arribar amb la llei, amb l’última llei aprovada, amb l’avantprojecte de llei, ni amb la
presentació de la llei. En el punt 2 totalment a favor, res a dir.
El punt que parla de l’educació, realment no entenc per què s’ha pogut eliminar, no ho
entenc, perquè l’educació és fonamental, l’educació és la prevenció de la violència,
l’educació és la prevenció de la LGTBIfòbia, i no puc arribar a entendre per què aquest
punt s’ha hagut de treure per arribar a un consens. El punt diu “Entenent que
l’educació és cabdal per poder actuar des de la base en trencar prejudicis socials i
estereotips instar al govern de la Generalitat a implantar el pla estratègic de
convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars”. Els centres
escolars estant demanant això, els centres escolars estant demanant que se’ls hi
donin els recursos, que se’ls formi, que es parli del tema LGTBIQ a les escoles, jo crec
que era un molt bon punt, hi votarem igualment a favor, però realment no acabo
d’entendre perquè jo no ho veig com una crítica al govern de la Generalitat sinó que ho
veig com una crítica constructiva, hem d’apostar per l’educació perquè és un pilar
fonamental per eradicar la LGTBIfòbia, que és el que parlem aquí en definitiva amb
aquest punt. Dir nosaltres que per aquí anem molt per endavant de la Generalitat, que
anem molt endavant dels municipis del voltant, des de la regidoria estem fent i oferint
cursos de formació a les escoles, de coeducació, d’igualtat de tracte, contra el
sexisme, contra LGTBIfòbia i tant de bo aquests cursos vinguessin també per la
Generalitat i per l’Estat.
El punt 4 també el votarem a favor, també i permeteu-me un matís, instar el govern de
l’Estat a agilitzar l’avantprojecte de llei d’igualtat real i efectiva de les persones trans i
per a la garantia dels drets LGTBI, aquí dir que ens alegrem molt d’aquestes paraules,
venint del partit socialista perquè precisament i també ho ha comentat el Sr. Garrido
que m’ha tret la intervenció, per culpa vostra ha estat parada, ha estat parada durant
un temps, com sabeu la ministra d’igualtat Irene Montero portava molt temps darrera
vostre per intentar arribar a un consens i per presentar aquest avantprojecte de llei
finalment el PSOE accepta perquè no tenia altre opció, era o posar-se al costat de
l’extrema dreta o era posar-se al costat de les persones LGTBI, lògicament entenem
que no hi havia altra sortida, no, sempre al costat de les persones LGTBI. Finalment el
29 de juny i arribats els consensos des del govern, va ser un dia històric, just després
del dia de l’orgull, perquè es va presentar l’avantprojecte de llei i aquí m’agradaria
també dir una altre cosa i deixar-la clara, si aquest avantprojecte de llei de la igualtat

efectiva de les persones trans i la garantia dels drets LGTBI ha estat registrada, no ha
estat només mèrit del govern, de cap govern, sinó de la lluita incansable del col·lectiu
LGTBIQ i de les organitzacions LGTBIQ que porten dècades i dècades lluitant pels
seus drets. Així que les protagonistes d’aquesta llei son les persones LGTBIQ,
particularment les persones trans, però també les dones i les dones feministes. El punt
cinquè si em permeteu també, m’agradaria llegir-lo perquè quedi clara la meva
intervenció diu que “El govern de l’estat amb la col·laboració de les comunitats
autònomes i entitats locals coordinin la posada en marxa de campanyes de
sensibilització, informació, i formació sobre la realitat de les persones pertanyents al
col·lectiu LGTBIQ”, aquí també estem parlant d’educació, en aquest punt també
parlem d’educació i aquí m’agradaria dir que nosaltres portem sis anys, sis, des de la
nostra entrada al govern, fent accions de sensibilització, d’informació, de formació en
defensa de la realitat de les persones trans i amb pressupost municipal, amb cap tipus
de subvenció, ni de l’Estat, ni del govern de la Generalitat. Cal dir que som el primer
govern de la història de Montcada que destina pressupost municipal per lluitar per la
LGTBIfòbia que és el que ens té a veure amb aquesta moció i ja per acabar, com he
dit en alguna part de la meva intervenció, la cosa no va només de paraules sinó que va
de fets.
Seguidament s’obre un segon torn de paraula.
El Sr. Garrido expressa: No, només pel que fa al punt 3, explicar el motiu de
l’eliminació, és perquè des de la Generalitat hi ha dos plans que ja s’estan
implementant que es el “Coeducat” i el “Pla d’escoles lliures de violència” el qual recull
la prevenció i l’actuació respecte no només a la LGTBIfòbia, violència masclista,
violència amb fills i filles que viuen o han viscut situacions de violència masclista a la
família, violència sexual a menors i com també Coeducat que son programes que van
destinats a aquest fi. No només contra la LGTBIfòbia sino també contra les violències
masclistes que és viuen al sistema educatiu. Per tant, jo crec que des del departament
hi ha aquests dos plans que ja abasten això per tant, aleshores per això hem demanat
l’eliminació d’aquest punt.
La Sra. Segovia exposa:. Torno a dir en educació sempre tot és poc i tot és una suma
constructiva i un a un som tres i a tots els projectes podem anar sumant i jo crec que
un projecte que parli concretament de les persones LGTBIQ és molt important en
l’educació.
El Sr. Egea tanca el punt: Si, bé ja el Sr. Garrido ha explicat perquè hem tret aquest
punt el número 3. Hem vist que jo volia fer un consens, que sortís aquesta moció amb
tots els suports. I dir-li a la regidora Sra. Segovia que aquest grup municipal sempre
estarà al costat de l’ajuntament amb el seu govern amb totes les polítiques que siguin
derivades dels drets de les persones LGTBI. Agrair el vot favorable a tots perquè
aquesta moció sigui una bona eina per poder estar i lluitar contra la homofòbia.
Vista la Moció presentada pel grup municipal PSC-CP, el text de la qual es transcriu a
continuació:
“Desprès d‟una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al reconeixement
dels seus drets i el respecte a la seva orientació i „acceptació socials a un gran nombre
dels països desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per part dels poders
públics progressistes, poder realitzar canvis legislatius substancial en el reconeixement
dels drets LGTBI.
Fa ara setze anys, per exemple, el Govern Socialista d‟Espanya va convertir en drets i
igualtat real una de les grans reivindicacions de l‟activisme LGTBI: el matrimoni entre

persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser pionera i va fer possible que al nostre
país es retornés la dignitat a les persones LGTBI.
Els avenços aconseguits han estat fruit d‟una llarga i continuada lluita per la igualtat i
els drets LGTBI, drets que malauradament encara són conculcats a molts països del
món, on les persones del col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant
social com a l‟Estat, i per a protegir-se es veuen condemnades a l‟ostracisme i la
invisibilitat.
Però no només hem d‟estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement
dels drets de les persones LGTBI a escala global. La realitat ens demostra que tampoc
no podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. Els avenços cap. A una societat més
igualitària i més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets de les persones LGTBI,
s‟estan demostrant fràgils i en perill de regressió.
Per justícia i per respecte a l‟activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals
corrents populistes quallin i facin que la nostra societat retrocedeixi en valors i
llibertats, En que sentit, el recent repunt de brots de violència les persones LGTBI ens
han d‟activar totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar enrere i consentir
que la societat actual hi tingui cabuda cap. Forma de violència envers les persones del
col·lectiu LGTBI.
Segons les dades recollides per l‟Observatori contra l‟Homofòbia, l‟any 2019 es van
enregistrar a Catalunya 160 incidències d‟odi contra persones del col·lectiu. L‟any
2020, tot i la situació d‟excepcionalitat de la pandèmia, s‟ en van comptabilitzar 189 i,
en el que portem de 2021, se n‟han recollit 184. Es calcula, però que un 66% dels fets
no s‟arriben mai a comunicar a les autoritats, tot i que un 36% de les agressions es
produeixen a l‟espai públic.
D‟altra banda dins d‟aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva
orientació i identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra
les dones del col·lectiu que, víctimes d‟una doble discriminació, presenten un nombre
més baix de denúncies en cas d‟agressió, tal com també posen de manifest els estudis
realitzats.
És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per
l‟erradicació de la LGTBI–fòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014,
implementat serveis arreu de Catalunya, com el Servei d‟Atenció Integral, i apostant
per invertir en personal, recursos i formació, encara queda molt camí per fer. Entre
d‟altres, es del tot imprescindible el desplegament d‟aquesta llei i que s‟aprovi el decret
per regular el règim sancionador. Les persones assetjadores o que exerceixin la
violència no poden quedar impunes ni tenir la percepció que poden actuar en
impunitat. Continuar consentint la impunitat d‟aquest acte és incompatible amb una llei
que diu protegir a les persones del col·lectiu LGTBI i caminar cap a una societat lliure
de LGTBI–fòbia.
També és de gran importància que la unió Europea intensifiqui les sancions als
governs de països pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i ataquen la
llibertat de les persones del col·lectiu.
Desprès de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l‟Orgull, les
administracions públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre
compromís inequívoc amb el col·lectiu LGTBI, prenent mesures i activant polítiques
encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lectiu i en lluitar contra la
LGTBI-fóbia, generadora de violència i agressions.

Per tot l‟expressa‟t, el Grup Municipal del PSC a l‟Ajuntament de Montcada i Reixac
proposa al ple l‟adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Expressar, d‟una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la
violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i
identitat sexual; i de l‟altra banda, refermar el compromís per avançar en la millora i la
consolidació dels seus drets per les persones LGTBI.
SEGON. Instar a la generalitat de Catalunya a seguir desplegant totalment la Llei
11/2014. Set anys desprès de ser aprovada, encara no s‟han desenvolupat parts
fonamentals d‟aquesta. Una d‟elles, essencials per a la lluita contra la violència envers
les persones LGTBI és el decret que regula el règim sancionador per a les persones
que assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals, transgèneres i
intersexuals.
TERCER. Instar al govern de l‟Estat a Agilitzar, en la mesura que sigui possible, el
procés de tramitació de l‟Avantprojecte de llei per a la igualtat real i afectiva de les
persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Així com la
d‟igualtat de tracte i no discriminació (llei Zerolo).
QUART. Que el Govern de l‟Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i
entitats locals, coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització,
informació i formació sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI.
CINQUÈ. Traslladar aquests acorda al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, al Govern d‟Espanya i al Congrés.”
Sotmesa la moció a votació, el Ple acorda APROVAR-LA, per unanimitat, amb el vot a
favor dels 18 membres de la Corporació municipal assistents a la sessió del total dels
21 que la formen.
6.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ECPMIR, A PROPOSTA DE CCOO, PER
RECLAMAR LA LABORALITAT I LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS
DELS REPARTIDORS I LES REPARTIDORES DE LES PLATAFORMES
El Sr. de la Torre presenta la moció: Crec que els propis punts d’acord i la pròpia
moció ja és suficientment contundent de quina és la situació laboral d’aquest col·lectiu
de treballadors i treballadores i la seva reivindicació. Però jo sí que voldria fer una
reflexió sobretot apuntant o apuntalant una mica aquesta idea, quan des de casa
truquem per telèfon i fem una comanda per a què ens ho portin a casa, que ens
donem compte i siguem conscients que no estem afavorint, segons a qui truquem, no
estem afavorint la creació de feina i l’ocupació de les persones, sinó que estem
contribuint i participant de l’explotació laboral dels treballadors. Tots d’alguna o altre
manera hem sentit parlar de les plataformes digitals com Globo, Deliveroo o Uber Eats
que precisament han reforçat la seva posició en el mercat de repartiment de menjar a
domicili amb la pandemia, amb un augment del seu marge de beneficis que es
vertiginós i que es basa principalment en la vulneració de drets dels treballadors i que
ha servit per empobrir més als treballadors i treballadores que cobren menys, encara
menys, després de la pandèmia. Un model exportat anglosaxó que posa per sobre els
beneficis empresarials per sobre dels drets laborals, creant precarietat i un sistema
d’explotació consolidat e institucionalitzat, amb un sistema de falsos autònoms que no
son amos ni tan sols de la bicicleta o el patí que és el seu medi de subsistència, on no

els hi paguen ni tan sols el temps en el que esperen una comanda ni el trajecte fins al
restaurant. Són treballadors que estan exposats a jornades maratonianes, que posen
en risc la seva pròpia vida i on l’empresa, a més, decideix, depenent d’uns estranys
algoritmes que jo no acabo d’entendre, quant cobra el repartidor en cada moment, com
si fos un mercat borsari i que a més és dona la circumstància i es torna especialment
dramàtic, amb un alarmant augment de l’assetjament laboral cap a les treballadores
d’aquest col·lectiu, a la que fa referència la moció en un dels punt d’acord. Per
endinsar-nos més en els perfils quasi, o sense quasi, mafiosos d’aquest tipus de
negoci o empreses, la sentència del tribunal suprem que reconeix que el perfil del fals
autònom encobreix un sistema d’explotació organitzat i que els obliga a reconèixer-los
com a assalariats. Aquestes empreses es neguen a complir la llei. Al poc temps, per
exemple, com diu la pròpia moció acomiaden als treballadors argumentant que no han
passat el període de prova, quan porten anys treballant realitzant aquest servei
precisament per a les plataformes o como prova Globo que analitza o està analitzant
flotes subcontractades, després de ser denunciada pels sindicats per incomplir la llei
de “Riders” o que estudiïn fer servir un sistema de licitacions per comandes, lo que
contradiu la pròpia legislació i converteix el mercat laboral en una subhasta de la
misèria.
Sí que voldria aprofondir una miqueta més, i per acabar amb l’exposició, és tan
clamorosa la necessitat de l’explotació per augmentar els seus beneficis, que amb
l’entrada en vigor de la llei de “Riders” que van acordar govern i agents socials i que va
entrar en vigor a principis del més passat, després de centenars i centenars
d’inspeccions realitzades pel ministeri de treball, que van fer constatar de que
s’estaven vulnerant els drets dels treballadors, l’empresa Deliveroo va anunciar el
cessament de les seves activitats i de les seves operacions a Espanya, assegurant
que no havia trobat una fórmula per adaptar-se a la nova llei. I ho llegeixo perquè em
resulta paradoxal i curiós i que no és més que un eufemisme que el que realment vol
dir que el negoci és que tan sols és rentable trepitjant els drets dels treballadors.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, intervé: Des de Cs no volem entrar molt
en detalls en aquesta moció, ja el passat mes de juny es va aprovar al Congrés dels
Diputats un decret llei que estableix la condició d’assalariats per als repartidors de
plataformes digitals. Volem destacar que des de Cs com a partit liberal lluitem pels
drets dels treballadors, al mateix temps volem recordar que aquest decret llei s’aprova
contra els desitjos de molts d’aquests “riders” que preferien seguir en règim d’autònom
i en aquest decret llei no se’ls atorga aquesta possibilitat. De fet, mentrestant es
tramitava aquest decret llei, centenars de treballadors d’aquestes plataformes es
manifestaven en contra a les portes de la càmera baixa. En aquesta ocasió el nostre
posicionament serà d’abstenció.
El Sr. Teixidó, regidor del grup municipal d’ERC-AM, expressa: Des d’ERC-AM donem
suport a aquesta moció pel sentit que s’ha de respondre de manera activa contra
aquesta situació que s’ha creat de manera artificial per part dels empresaris. Estem
d’acord amb el Sr. de la Torre en que la precarietat del mercat laboral, s’ha acarnissat
especialment en aquest col·lectiu i que s’han d’aprovar les mesures concretes per a
tallar aquest sistema d’explotació comercial i personal d’aquests treballadors. No hem
de deixar de vigilar sobretot en aquests col·lectius que es dediquen justament a
l’explotació laboral, perquè la nostra missió com a partit i com a persones és la lluita
contra la precarietat laboral no en aquest camp exclusivament, sinó en tots, però és
lluitar contra la precarietat laboral, lluitar contra les explotacions, els abusos de poder
per part de la patronal i per això hem de prendre una actitud molt pro-activa de
defensa dels treballadors. La figura del fals autònom és una figura que s’ha de
combatre i això s’ha de dotar amb més capacitat d’inspecció laboral i més capacitat
sancionadora i s’hauria de dedicar més esforços al tema del control de les condicions
de treball no només d’aquest col·lectiu evidentment sinó de tots, però especialment

aquest, que és molt més sensible perquè s’acarnissa en un col·lectiu que està amb
precarietat ja des de l’origen. També estic d’acord amb el Sr. de la Torre en el sentit
hem de prendre com a consumidors la conscienciació de que fer servir aquestes
plataformes no afavoreix els treballadors. Hem de pensar en el que està portant-nos la
comanda plogui, nevi o faci sol i a l’hora que faci falta, no pot ser. Hem de tenir una
consciència pro-activa per tenir una consciència social que sembla ser que alguns
empresaris no tenen. En aquest sentit la nostra proposta serà votar a favor d’aquesta
moció i esperem que aconseguim més ressó social per combatre aquesta mena de
conductes que no son socialment acceptables.
El Sr. Pérez, regidor del grup municipal PSC-CP, expressa: El reial decret llei aprovat
pel govern de coalició té com a finalitat garantir els drets laborals de les persones
dedicades al repartiment de l’àmbit de les plataformes digitals. La nova norma que
prové de l’acord del govern, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials,
també inclou la doctrina del Tribunal Suprem que va declarar la “laboralitat” a través de
serveis de plataformes digitals, però és cert que els treballadors alerten que sovint
estan sotmesos a risc d’inseguretat i per la seva salut, inclosos accidents amb
maquinària, i subratllen que han de rebre l’equipament necessari. Als treballadors de
transports i de repartiment se’ls ha de garantir una assegurança d’accidents, també
estan preocupats per la precarietat i les deficients condicions laborals que encara
existeixen en aquest sector. A més, en moltes ocasions els treballadors pateixen una
situació d’estrès constant, conseqüència de factors com cobrar per comandes
realitzades o la pressió del mateix client. Així mateix un dels riscs destacats és el risc
d’assetjament sexual per part dels clients als treballadors que es fa més greu en el cas
de les dones. No és tolerable que els treballadors de les plataformes digitals estiguin
per sota dels estàndards laborals. Defenem la presumpció de “laboralitat” de qui vol
prestar serveis a través de les plataformes, per lluitar contra la figura del fals autònom.
Rebutgem la creació d’un tercer status intermedi entre el treballador per compte propi i
per compte alié, perquè fa precari el treball i debilita la protecció laboral i social.
Darrera del màrqueting la flexibilitat i la innovació s’amaga una reducció dels riscos
fiscals i cotitzacions, el que es tradueix en menys recursos per invertir en despesa
social. La “uberització” no afecta tan sols a certs sectors, és un model depredador.
Nosaltres sempre defensarem que les condicions laborals de tots els treballadors i
treballadores de les plataformes digitals inclosos els autèntics autònoms, siguin justes;
que en les noves formes de treball hi hagi la mateixa protecció que en els llocs de
treball tradicionals; que desapareguin els falsos autònoms i que les empreses siguin
les que s’hagin d’encarregar de demostrar l’absència de relació laboral; que els
algoritmes siguin transparents i no discriminatoris per regular l’assignació de
comandes, la qualificacions i el preu. El nostre vot serà a favor, com no podia ser
d’una altra manera. Moltes gràcies.
El Sr. De la Torre tanca el punt: Ho faré agraint el suport a la moció que realitza el
PSC-CP i aquesta abstenció crítica de Cs, que és una abstenció crítica amb els
treballadors, perquè al final s’ha omplert d’arguments per defensar la posició
empresarial i no és un posicionament de vot liberal, sinó és un posicionament de vot
neoliberal, perquè sí que és veritat que el passat mes d’agost es va aprovar la llei de
Riders, però com he mencionat a l’exposició i és una realitat constatable les empreses,
hi ha subterfugis o alternatives per a continuar amb la precarietat i explotant els
treballadors amb el tema de les subcontractacions que son aquest senyors que diu el
Sr. Romero que es van manifestar, aquest son senyors que funcionen a través de
petites franquícies, de pobres i tristes petites franquícies que el que fan és fer més
precària encara més la feina dels treballadors que és dediquen per necessitat a
aquesta activitat. Aquests són els que es van manifestar, aquestes petites franquícies
o subcontractacions . El que és necessari, arribat a aquest pun,t és defensar la creació
de mecanismes de gestió i de govern en el procés de digitalització de l’economia amb

el fi d’aconseguir una transició justa en el pas cap a aquesta economia que avança
més digitalitzada i que la tecnologia que es posa a disposició de les persones ha de
contribuir a millorar les seves condicions laborals, les socials i en definitiva millorar la
seva qualitat de vida. És necessari exigir una regulació i ordenació del conjunt de
treballs que es realitzen a través d’aquestes plataformes digitals com ha indicat el Sr.
Pérez i és important també i sobretot que en l’estatut dels treballadors es comenci a
recollir la realitat de la nova economia digital, perquè això no sigui un sinònim de més
de precarietat i explotació. I, repeteixo, aquest procés ha arribat a través d’una
sentència del Tribunal Suprem, ha arribat a través de les nombroses inspeccions de
treball que han realitzat centenars per no dir milers d’inspeccions de treball que s’han
realitzat a aquest col·lectiu i que ha significat posar al descobert una trama mafiosa
que explota als treballadors a mode de grans holdings de creació de misèria i
precarietat.
Vista la Moció presentada pel grup municipal ECPMIR, per la que s‟assumeix la
proposta de moció presentada per CCOO, el text de la qual es transcriu a continuació:
“El motiu d‟aquesta moció es traslladar les propostes de CCOO per a la millora de les
condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes digitals. Arran de la
publicació del Reial Decret Llei 9/2021, d‟11 de maig, que ha de garantir els drets
laborals de les persones dedicades al repartiment dins l‟àmbit de les plataformes
digitals, observem com molts i moltes repartidores encara avui dia no s‟han
laboralitzat, ans al contrari.
La gran majoria d‟empreses de plataforma està cercant la manera de continuar
perpetrant la precarietat laboral i el frau, contractant en frau de llei a uns pocs
treballadors i treballadores a través d‟empreses d‟ETT. Empreses multiserveis o
promovent la creació de cooperatives. Avui dia, la major part dels repartidors i
repartidores continuen treballant com a falsos i falses autònomes, sense saber si seran
o no contractats. A més són molts i moltes les persones treballadores que han vist com
l‟empresa de plataforma els ha desconnectat de l‟app o han vist reduïts els seus
ingressos, que ja eres escassos.
Cal tenir en compte que el risc d‟accidents en aquest sector laboral és força elevat i
alguns d‟ells fins i tot han estat accidents mortals. La resposta de les empreses de
plataforma sol ser la desvinculació total, argumentant que no existeix una relació
laboral, la qual cosa contrasta amb la sentència del Tribunal Suprem (STS 29/24/2020)
que declara con a laboral la relació entre u repartidor i l‟empresa de plataforma Glovo.
A més d‟això, i tal com hem denunciat repetidament des de CCOO, les situacions
d‟assetjament sexual són habituals en aquest sector laboral, i tenen una important
incidència entre les dones repartidores. L‟ organització de la feina, el funcionament de
la plataforma i la manca de protocols de prevenció contra l‟assetjament sexual
provoquen que les dones estiguin exposades a situacions de risc,com per exemple,
que la persona que fa la comanda sàpiga que qui la porta es una dona i no un home
perquè ha pogut veure la seva fotografia a través de la plataforma. En aquest sentit,
són varies les repartidores que denuncien haver rebut propostes sexuals i coaccions
amb les puntuacions per part del clients.
D‟altra banda, un nombre important de repartidors i repartidores van convocar vaga de
9 dies amb el suport del sindicat per reclamar contractes laborals directament amb
l‟empresa de plataforma i per denunciar, coses tan bàsiques, com la manca d‟accés a
lavabos, la inexistència de llocs de descans en els quals poden menjar, la necessitat
que l‟empresa els proporcioni aigua per beure, espais on guardar els seus objectes
personals i endolls on carregar les bateries de les bicicletes. Aquestes empreses fins i

tot els deneguen l‟accés als lavabos de les seves oficines i locals, i la possibilitat
d‟agafar aigua.
La manca d‟accés als banys està generant una situació d‟enorme preocupació i
patiment entre el col·lectiu, ja que no disposen de llocs on realitzar les seves
necessitats. Cal tenir en compte que aquesta problemàtica afecta especialment greu a
les dones treballadores, que no poden accedir a espais d‟higiene durant el seu període
menstrual. Així mateix, la manca de lavabos i espais d‟espera de les comandes esta
generant que els repartidors i repartidores hagin d‟esperar l‟arribada de comandes en
bancs, voreres, parades d‟autobús, etc... Aquesta situació està generant problemes de
convivència amb alguns veïns i veïnes, que els increpen sense saber que no són
constantment al carrer per voluntat pròpia sinó per indicació de l‟empresa,
A més a més, des de CCOO denunciem que la gran majoria d‟empreses de plataforma
digital no compleixen tampoc amb les mesures d‟higiene que requereix l‟actual situació
de pandèmia, de forma que no posen al servei de la plantilla cap lloc on rentar-se les
mans ni faciliten gel hidroalcohòlic, ni cap altra mesura. D‟altra banda, des del
començament de l‟últim toc de queda, diverses persones treballadores han estat
multades per la policia local de la localitat en la qual treballen, ja que la majoria
d‟empreses de repartiment continuen funcionant després de l‟horari d‟inici del toc de
queda i no es fan responsables de les sancions interposades als seus treballadors i
treballadores.
Per acabar, els repartidors i repartidores de plataforma digital es queixen també de la
total manca de resposta per part de les empreses de plataforma davant les seves
reiterades peticions. Per totes aquestes raons, des de CCOO instem a què el Ple
municipal doni suport a les reivindicacions següents:











Que les empreses de plataforma digital contractin directament els repartidors i
les repartidores i que cessin les contractacions en frau de llei a través
d‟empreses de treball temporal (ETT) i/o logística.
Que es reconegui als repartidors i les repartidores l‟antiguitat en les
contractacions que ja tenien treballant a l‟empresa en situació de falsos
autònoms.
Que les empreses cessin immediatament la pràctica per la qual molts
treballadors i treballadores que passen a ser contractats, són acomiadats
durant el període de prova, tot i fer diversos anys que reparteixen per a
l‟empresa.
Que es reconeguin els descansos que estableix la lleia les persones
repartidores i que les empreses de plataforma abonin la part econòmica pel
desgast del vehicle, la benzina, el telèfon, la connexió a la xarxa o la roba de
treball.
Que les empreses de plataforma habilitin immediatament lavabos, fons d‟aigua
i taquilles per les seves repartidores i repartidors.
Que es proporcioni informació sobre normativa i seguretat viària i sobre
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral als seus treballadors i
treballadores.
Que les empreses disposin de protocols de prevenció contra l‟assetjament
sexual per a les treballadores de repartiment.
Que el Govern de la Generalitat faci complir la llei a les empreses de
plataforma.”

Sotmesa la moció a votació, el Ple acorda APROVAR-LA, amb 2 abstencions, dels
membres del grup municipal Cs (2); i amb 16 vots a favor, dels membres dels grups
municipals ECPMIR (6), PSC-CP (6) i ERC-AM (4).
6.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PER DONAR SUPORT A LA
CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA DEL PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO
La Sra. Borràs presenta la moció: Presentem aquesta moció a proposta de la
Confederació sardanista de Catalunya, que és la que està impilsant la presentación de
la sardana a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta
inscripció el que busca és conscienciar la ciutadania sobre la importància del patrimoni
intangible, a dia d’avui hi ha 399 elements diferents de 112 països inscrits en aquesta
llista, com per exemple, la Patum de Berga, la festa de la Mare de Deu de la Salut, els
Castells, les Falles de València, les Falles del Pirineu i, fins i tot, la dieta mediterrània.
Com a concepte, m’agradaria dir que el patrimoni immaterial són tots aquells
coneixements, pràctiques i costums i tradicions que hem heredat de les generacions
passades i que volem transmetre a les generacions futures, perquè considerem que
formen part de la nostra manera de ser com a grup humà. A grans trets, podríem dir
que és allò que coneixem com a cultura popular i tradicional, i a Catalunya tenim, entre
d’altres, la sardana que és la nostra dansa tradicional. La sardana encarna els valors
de comunitat, de cohesió, de igualtat, i és un símbol d’identitat catalana. Actualment el
moviment sardanista a Catalunya compta amb 600 associaicons confederades, 90
cobles, 185 colles sardanistes i un patrimoni musical amb prop de 30.000 títols.
Amb tot això vull dir que aquest patrimoni cultural immaterial es va transmetent d’una
generació a l’altra. Aquí a Montcada la sardana està fortament arrelada i a dia d’avui
es continuen celebrant els aplecs sardanistes anuals i les ballades a Reixac. De fet,
aquest proper dissabte dia 2 d’octubre es fa l’aplec que organitza l’agrupació
sardanista Terra Nosta juntament amb el nostre ajuntament, i esteu tots i totes
convidats, es farà a l’escola Reixac el dia 2 d’octubre a les 5 de la tarda.
I per acabar i per posar en valor la importància de la sardana a la nostra ciutat,
m’agradaria dir que tenim constància escrita que l’any 1029 ja es va fundar a
Montcada el Foment de la sardana, que era una associació de caràcter popular
dedicada a impulsar la pràctica d’aquesta dansa al municipi i que estava situada a un
bar que havia a la Carretera Vella. Per tot això demanem el vot a favor per donar
suport a la candidatura de la sardana a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat de la UNESCO.
El Sr. Romero intervé: Des de Cs pensem que hem de potenciar les tradicions de la
nostra terra, així com donar-les hi un reconeixement fora de lles nostre fronteres. I
sense cap pubte, la sardana és unelement i un símbol destacat dintre de la cultura i de
la tradició catalana.
Des de Cs volem animar i donar el nostre suport als membres i simpatitzants de
l’agrupació sardanista al nostre municipi i recolzar la moció que presenta ERC-AM en
el ple de l’ajuntament de Montcada i Reixac del mes de setembre a favor de la sardana
com a dansa popular típica de la regió catalana per a què per mediació de la
Confederació sardanista de Catalunya, sigui reconeguda com a Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. El nostre vot, com no podria ser d’una altra
forma, serà a favor.
La Sra. Fernández, membre del grup municipal PSC-CP, expressa: Ens agradaria
destacar que el nostre municipi té una llarga tradició sardanista i mereix tot el
reconeixement. Des del nostre grup municipal PSC-CP tenim molt clar que la sardana
forma part de la nostra identitat i cultural i, com a catalans, ens sentim molt orgullosos

dels valors que transmet i que vann molt més enllà de ser una dansa popular: valor
democràtic, acollidor, educador, inclusiu, són testets d’alguns d’ells.
Ens hi posem, com no, a disposició per ajudar a la seensibilització a la ciutadania
sobre la importància de la nostra dansa i cultura. Recordem que és un símbol català,
de tots i de totes les catalanes, i ens sentim immensament orgullosos del nostre
patrimoni cultural, històric i de costums populars. Per suposat, que donarem suport en
aquesta moció.
La Sra. Borràs tanca el punt: Donar les gràcies pel posicionament de volt de tots els
partits i abogar per continuar fomentant la sardana dins i fora del nostre país, de
Catalunya.
Vista la Moció presentada pel grup municipal ERC-AM, el text de la qual es transcriu a
continuació:
“Vista la iniciativa de la Conferència Sardanista de Catalunya de presentar la
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat, de la UNESCO.
Atès que en aquesta llista estan inscrit, entre d‟altres, la Patum de Berga, els
castellers, el ministeri d‟Elx, les Falles de València, el flamenc, la Festa del patis de
Còrdova i un llarg etcètera.
Atès que la sardana encara els valors de comunitat, de cohesió i d‟igualtat, i és u
símbol de la identitat catalana.
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi on
tenim Agrupació sardanista i es celebren els aplecs anuals.
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la
diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per el desenvolupament
sostenible.
Es proposa al Ple l‟adopció dels següents ACORDS:
1.

Manifestar el suport de l‟Ajuntament de Montcada i Reixac a la candidatura de
la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat, de la UNESCO.

2.

Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació
Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

3.

Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.”

Sotmesa la moció a votació, el Ple acorda APROVAR-LA, per unanimitat, amb el vot a
favor dels 18 membres de la Corporació municipal assistents a la sessió del total dels
21 que la formen.
7. PRECS I PREGUNTES
7.1. De la Sra. Ana Pellicer:
Jo volia fer una consulta referent a la pregunta que vam fer al ple d‟abril, sobre un sot
que hi ha al carrer Masia. Ens van contestar que passaven nota als tècnics perquè es
procedís a la reparació, però ens consta que a dia d‟avui el sot encara hi és. És perquè
ens poguessin informar quina previsió hi ha a l‟hora de reparar-lo.

7.2. De la Sra. Ana Pellicer:
La segona qüestió es sobre les escales mecàniques del subterrani de Mas Rampinyo
que estan averiades quina previsió hi ha per la reparació.
7.3. Del Sr. Iruela:
La nostra pregunta va en relació a l‟oficina energètica creada recentment. Volíem
saber si ja hi havia alguna partida per cobrir la creació d‟aquest servei i si la
contractació que es fa ara per la mateixa és temporal de sis o nou mesos i com es farà
després per seguir donant el servei una vegada acabada aquesta contractació, també
doncs saber si els sindicats presents a l‟ajuntament estaven al corrent oficialment de la
creació d‟aquesta oficina i de la contractació del personal necessari per prestar aquest
nou servei. Nosaltres en particular ens hem assabentat d‟aquest nou servei per La
Veu, i per tant no teníem coneixement de la creació d‟aquesta nova oficina.
7.4. De la Sra. Lopez:
La meva pregunta és pel regidor Sr. Garrido. La presidenta socialista de la Diputació
de Barcelona, ha anunciat l‟aprovació del Pla de Resiliència Local, aquest pla consta
de 50 milions per a la recuperació social i econòmica del municipis, dels quals sabem
que a Montcada ens corresponen 369.937,74. Podem saber en que seran invertit
aquests diners. Esperem que sigui una gestió lleugera, eficient i amb un impacte
immediat.
7.5. Del Sr. Egea:
Jo avui volia parlar de Mas Duran, com podíem parlar de qualsevol barriada del
municipi. Els veïns de Mas Duran conviuen diàriament des de fa mesos amb situacions
que a aquest grup municipal ens deixen perplexos. Les dificultats van des de la neteja
fins el manteniment d‟equipaments. El grup municipal socialista i jo mateix portem
setmanes visitant el barri per saber de primera mà els problemes que a vegades
suporten els nostres conciutadans, tenint reunions i passejos a les zones més
afectades amb veïns i veïnes. Durant aquestes setmanes hem pogut comprovar la
manca de neteja que existeix al barri i al parc de La Llacuna en especial, també el
manteniment de les escales mecàniques no és el degut, ara mateix no funcionen, i la
falta de convivència d‟alguns que passegen amb el gos sense lligar deixant els
excrements que no es gens bonic veure-ho per allí.
Destaca la problemàtica que tenen amb el robatori de cablejat, que encara no estava
col·locat i la problemàtica de l‟ocupació de pisos. A més el més alarmant explicat és
que en alguns dels casos s‟estan rellogant o s‟està intentant rellogar pisos de renda
baixa, no sé si son propietat de l‟Ajuntament o de la Generalitat. Ens agradaria que
fessin un control dels pisos de renda baixa que estan rellogant les habitacions a
tercers, creiem, eh, i controlin que siguin cívics per a la millor convivència amb el
veïns.
El nostre grup municipal ha presenciat situacions de total descontrol i falta de gestió.
Des del govern, quan pensen posar fi a aquestes problemàtiques? Quan tornaran a
funcionar les escales mecàniques? Quan es farà un control en els problemes de
neteja, en els problemes d‟ocupació i del rellogar o intentar rellogar els pisos?
7.6. Del Sr. Egea:
Usuaris del Miquel Poblet ens van avisant que, des del passat o primers de juliol més o
menys, hi ha coses que no funcionen. Els usuaris i usuàries del pavelló Miquel Poblet
ens traslladen els problemes que existeixen al equipament. Per començar ens
expliquen que alguns lavabos no funcionen des del juliol, també ens exposen que han
traslladat, que em sembla que ja està arreglat, després de sis dies, un rebentament en
un vestuari, que son 148 hores més o menys, una rebentada que van avisar que han
trigat sis dies en arreglar-ho. No m‟estranya després que tinguem humitats al subsòl.

Pensem que sis dies és massa temps, ja que és un malbaratament d‟aigua. Per últim
ens demanen que es faci un control a l‟ascensor, el diumenge hi va haver un aficionat
en cadira de rodes, bé, va haver-hi tres casos, que es van quedar sense gaudir del
partit degut a que l‟ascensor no funcionava, no funcionava llavors però després és veu
que sí que funcionava, en dues hores es veu que el van venir a arreglar.
Des del govern saben l‟existència d‟aquest problemes, el termini de reparació també,
crec que els vestuaris ja està arreglat el que era la fuita d‟aigua i els lavabos em
sembla que avui ja estaven arreglats. Podrien fer un control més exhaustiu de
l‟ascensor, i també es queixen de que la porta, entenem que estem en període Covid i
amb el tema pandèmia, s‟ha de tancar i tenir un control d‟accés al personal, a la gent,
als visitants i als aficionats; però la porta queda tancada i si algú vol sortir, no pot tret
que trobi algú que li pugui obrir. Creiem que si hi hagués un petit incendi, tant de bo
que mai passi, allà a baix seria una hecatombe.

El Sr. Sánchez indica: Les preguntes es responen per escrit i queden recollides i
publicades a la web municipal, però els regidors tenen la potestat també de respondre
al ple en directe, hi han dues paraules demandes per regidors que volen respondre.
La Sra. Segovia, com a regidora d‟Habitatge, expressa: Volia respondre, precisament,
per interpel·lacions directes amb el tema de la vivenda. M‟agradaria preguntar al Sr.
Egea a què es refereix quan parla de renda baixa, si a lloguer social i vivenda social o
a preus lliures baixos econòmics i que es lloguen, aclarir aquest matís.
I després explicar també, que crec que com bé hauria de saber també el Sr. Egea, ja
que jo he comunicat a una companya seva aquesta informació fa qüestió d‟una
setmana, l‟Ajuntament de Montcada ha concretat una reunió amb l‟agencia catalana
d‟habitatge en la que estaran presents veïns d‟un bloc concret, que tots sabem quin és
però que no mencionaré aquí, del barri i és reuniran amb l‟alcaldessa amb el regidor
Jordi Sanchez, la regidora Mar Sempere, amb mi mateixa i tècnics de la regidoria
d‟Habitatge per parlar de certs temes que els hi preocupen. I per altra banda, també
convoquem a la Comissió de Mas Duran, que no sé si es refereix també a aquests
amb els que heu pogut fer el passeig i tal. És un grup també organitzat de veïns que
també han demanat parlar amb nosaltres i farem una reunió amb cadascun d‟aquests.
Informar ja que farem una reunió amb uns i una reunió amb els altres de manera
separada, perquè certament és el més lògic, el més correcte i el més concret.
Simplement informar que el Sr. Egea crec que aquesta informació ja l‟hauria que
conèixer.
El Sr. De la Torre respon:
Intentaré donar resposta a algunes preguntes que s‟han fet, la resta sí que les
contestaré per escrit. A la Sra. Pellicer, el tema del sot, si el sot segueix allà, crec que
hem fet una mala planificació i una mala organització perquè des d‟abril, un sot es pot
arreglar bé, malament o regular, però no arreglar-lo és un problema i hem de corregirho, li agraeixo el recordatori.
Per altra banda el tema al que fa referència el tema de les escales de Mas Rampinyo,
que crec que s‟hi han fet varies referències, m‟agradaria posar en situació, en història,
perquè al final tots sapiguem una mica de què estem parlant i contribuïm crec que amb
moderació a no fomentar segons quins perillosos missatges, per a tenir en compte, i
faig un repàs històric i no me‟n vaig gaire lluny, vaig al 2020. El 2 de setembre
aquestes escales es van reparar amb una despesa de 10.000 €, veníem d‟un acte de
vandalisme del mes d‟agost, es va reparar i ens va costar 9.000 €. El 13 de novembre,
es a dir un més i mig després es va produir un altre acte de vandalisme i es va tornar...
amb crema i destrucció d‟elements elèctrics de l‟escala. Hi va haver un problema amb
la licitació amb el procés d‟adjudicació i no la vam poder reparar fins al 22 de juliol del
2021, és a dir, és veritat que van passar sis mesos en que aquestes escales van

funcionar de manera intermitent i irregular perquè estàvem a l‟espera de fer una
reparació i es va reparar el juliol del 2021. El 16 d‟agost d‟aquest mateix any, és a dir,
amb prou feines tres setmanes després, tornem a patir un acte vandàlic amb la crema
de les cintes transportadores que ens suposa novament una inversió de 8.500 €. Això
coincideix, a més, amb la finalització del contracte que té ORONA, amb una nova
licitació que treu THYSSEN i vostès saben que pels processos legals i normatius ha de
passar un temps de 20 dies per a reclamacions etc, etc i aquesta companyia no
començarà a funcionar fins al dia 8 d‟octubre, no serà oficial el contracte, es a dir que
el dia 9 ORONA acudirà a les escales i farà una valoració pressupostària com és
preceptiu i esperem que després d‟aquesta valoració de danys i aquest pressupost a
mitjans o finals de més d‟octubre podrem fer-lo. Hi ha una partida de 95.000 € que es
destinaran a reparar les escales mecàniques i també, ja dit de pas, els ascensors de
Terra Nostra que es troben en la mateixa situació.
Per altra banda jo contestaré al Sr. Egea una mica en referència a l‟apreciació que ha
fet, jo no sé amb qui s‟ha reunit. Nosaltres, el regidor Sr. Teixidó, el regidor Sr.
Serratusell i jo mateix vam anar a una assemblea a Mas Rampinyo amb els veïns de la
zona, on ens van traslladar les seves queixes, els seus problemes, les seves
reivindicacions, això va ser al mes de juny, o a principis de juliol. Vam fer una sèrie de
contestacions i vam adquirir el compromís d‟anar al barri a fer una visita amb els veïns
o amb aquesta representació veïnal que va ser la que va convocar l‟assemblea. Vam
fer una visita pel barri es va prendre nota d‟algunes deficiències que sí que és cert que
existeixen, però jo crec que per un partit socialista, que és el primer partit de l‟oposició
que jo li tinc moltíssim respecte, que utilitzin l‟estigmatització dels barris i dels
problemes, és un risc molt alt. Jo els hi demanaria una mica de responsabilitat,
simplement que actuessin amb responsabilitat. No val tot en política per sumar i per
captar vots, que és el que estan fent aquesta tarda i és el que estan fent des de fa
algun temps.
Nosaltres ens hem assegut amb els veïns, hem passejat i hem pres mesures i
solucions que s‟aniran aplicant i que s‟aniran realitzant poc a poc. Poc a poc en base
als recursos que tenim. Poc a poc en base a la capacitat organitzativa que tenim, però
s‟estan posant solucions. Un dels motius pels que nosaltres proposem una auditoria al
servei de neteja, és per poder ser coneixedors de la capacitat de servei a millorar
d‟aquest servei per poder implementar millors mesures i que el servei a la ciutadania
sigui millor, però és que em sorprèn quan parla vostè, amb qui parla vostè, amb qui es
reuneix i amb qui està. No sé, deuen estar treballant o jugant dos estratègies cosa que
dubto, però li repeteixo, nosaltres ens hem reunit en una assemblea, hem acompanyat
aquests veïns. Tenim en breu una altra visita per veure com han evolucionat les
mesures que es van acordar. A mi m‟agradaria saber amb quins col·lectius s‟ha reunit,
perquè és una mica genèric dir s‟ha reunit amb els veïns. Jo sí que m‟he reunit amb el
col·lectiu representatiu, en absència d‟una associació de veïns formalment constituïda,
que van sol·licitar l‟assemblea, es va fer l‟assemblea i com li dic, hi va estar el Sr.
Serratusell, per policia local i temes de seguretat i hi va estar pel tema el Sr. Teixidó
per temes de mobilitat i jo per via pública i serveis municipals i crec que hem acordat
aquesta planificació, s‟estan fent actuacions i a principis o mitjans del mes d‟octubre,
tornarem a fer aquest retorn per a veure com evoluciona. Crec que aquesta és la
manera responsable de fer les coses.
No som perfectes, no podem arribar a tot arreu i en temps i forma, però parlar i seure
amb els veïns i escoltar-los és la manera, es la manera de treballar d‟aquest equip de
govern. No utilitzar el fang per a obtenir rendibilitat política, que és el que estan fent
vostès i jo els hi repeteixo i els hi torno a dir, haurien de ser més responsables sent el
primer partit de l‟oposició.
El Sr. Egea expressa: Referent al que planteja la regidora Sra. Segovia, li diria que la
vivenda és social. És una vivenda que el llogater està pagant 150 € i en xarxes està
llogant les habitacions, i a més a més està enganxada a la llum i a l‟aigua. Aquesta

seria una, i el nom no el dic, però està en qualsevol xarxa que es miri, que ja s‟està
promocionant, és a dir sortiria, és molt clar.
Al Sr. De la Torre, dir-li que l‟oposició fa la seva feina, vostès no fan la seva feina. Jo sí
em sento amb els veïns i no és que m‟hi assegui, jo vaig amb els veïns i em passejo
amb els veïns i escolto als veïns. Si vostè es creu que això és fer política, mala
política, doncs senyor, jo escolto als nostres veïns i jo crec que la feina de l‟oposició és
aquesta. He fet aquí una pregunta i ho torno a dir, els veïns de Mas Duran em
transmeten i ho repeteixo, perquè jo he estat amb ells i estan molt preocupats, molt
preocupats. I de la meitat dels temes, per no fer més sang, ja no he volgut parlar.
El Sr. Sánchez manifesta: Em demana la paraula el Sr. Iruela i no li donaré la paraula
perquè per al·lusions ja ha respost també el Sr. Egea, jo entenc que això es el torn de
preguntes i els regidors estan legitimats per respondre per escrit o en persona i si hi ha
al·lusions directes, doncs entenc que en aquest cas el Sr. Egea tenia tot el dret de
replicar.
El Sr. Iruela indica: Per al·lusions si que tinc el dret de replicar, a més soc el portaveu
del grup
El Sr. Sanchez exposa: A veure entenc que el Sr. Egea ha respost les preguntes que
s‟han formulat i en tot cas aquí si no, parlaríem tots els regidors. Jo crec que si el Sr.
Egea ha respòs a les dues interpel·lacions que ha tingut per part de la Sra. Segovia i
també del Sr. De la Torre, crec que ha quedat clarament posicionat el partit socialista
amb el posicionament del Sr. Egea.
El Sr. Iruela expressa: Per al·lusions. És que no entenc per què no em dona la paraula
per al·lusions.
El Sr. Sanchez respon: Perquè aquest dret de la paraula l‟ha exercit el Sr. Egea, crec
que ha respost les dues preguntes que han fet els dos regidors i s‟ha pogut donar
aquest debat.
El Sr. Iruela manifesta: És la segona vegada que al portaveu del grup no se‟l permet
parlar per al·lusions en un ple i no crec que això sigui massa democràtic. Jo penso que
al portaveu, per al·lusions, se li ha de donar la paraula
El Sr. Sanchez exposa: Sr. Iruela les preguntes les ha formulat el Sr. Egea, l‟han
respost al Sr. Egea, ha estat interpel·lat el Sr. Egea i ha tingut dret a replica el Sr.
Egea. Jo entenc que la resposta l‟ha exercit el Sr. Egea i a més ha respost les dues
intervencions per part del Sr. de la Torre i per part de la Sra. Segovia.
El Sr. Iruela expressa: Bé, jo vull que això consti com a queixa, que no s‟ha donat veu
al portaveu del grup PSC-CP per al·lusions, vull que quedi a l‟acta.
El Sr. Sanchez conclou: Queda recollit a l‟acta Sr. Iruela, d‟acord. Per tant la resta de
preguntes, tant les intervencions en aquest acte com les queixes individuals queden
recollides a l‟acta, aquestes respostes però, seran també completades també per
escrit i seran penjades a la pàgina web.

Sense més assumptes a tractar, a tres quarts de vuit de la tarda la Sra. alcaldessa
presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
VIST I PLAU
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