ACTA NÚM. 20200000016 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 24
DE NOVEMBRE DE 2021.
A Montcada i Reixac, a la Sala de sessions de l’Ajuntament de l’edifici Casa de la Vila del
carrer Major núm. 32, a dos quarts de set del dia 24 de novembre de 2021, es reuneixen, per
tal de celebrar sessió ordinària, els membres de la Corporació.
Hi assisteixen:
Nom
LAURA CAMPOS FERRER, qui presideix
MARIA DEL MAR SEMPERE MARTINEZ
JUAN CARLOS DE TORRE VILARINO
JESSICA SEGOVIA ALVAREZ
JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTERO
ORIOL SERRATUSELL BASSACHS
EVA MANZANO MORENO
BARTOLOMÉ EGEA SABATÉ
ANDRÉS IRUELA ESCUDERO
INÉS FERNÁNDEZ MOJEDA
ENCARNACIÓN LÓPEZ SOLA
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA
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Excusa la presència
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO

Regidor

ERC-AM

Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill

ORDRE DEL DIA:
1. QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 DECLARACIÓ DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES
La Sra. Alcaldessa, la Sra. Borràs la Sra. Alcalà, la Sra. Pellicer, i la Sra. Segovia donen
lectura, de manera successiva, a la següent declaració.
“Demà, 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per l’eliminació de la
violència vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al voltant

d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències és
cada dia.
La violència masclista té moltes cares: segons dades publicades a la darrera Macroenquesta
del 2019, el 41,4%de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència
masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. Segons l’Observatori de la Igualtat de
Gènere de l’Institut Català de les Dones, l’any 2019 es van registrar 1.899 delictes contra la
llibertat i la indemnitat sexual, produint-se un increment del 13,2% respecte de l’any anterior.
Des de 2003, han estat assassinades 1.117 dones i 44 infants. Això vol dir que hi ha més de
mil homes assassins, homes que sortiran de la presó amb una segona oportunitat que les
dones e infants assassinats no tindran.
Així mateix, la Fiscalia General de l’Estat va alertar a la Memòria Anual de 2019 sobre
l’augment de la violència i els delictes de naturalesa sexual de nois menors d´edat a noies
menors d’edat.
Segons el Consell d’Europa, entre el 20% i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la
violència a mans de la seva parella, sense que hi hagi cap tipus de diferència de categoria
social o de grup d’edat.
Les dones patim molts tipus de violència: la violència física, sexual, psicològica, mutilació
genital, matrimoni infantil, violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius,
violència vicària, la violència digital, violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública,
violència en l’àmbit institucional.
El passat 31 d’octubre una jove de 16 anys va ser brutalment agredida, violada i vexada a
Igualada, quan tornava a casa. Expressem el nostre rebuig i la indignació que ens generen les
violències sexuals, que ens sacsegen intensament. Volem reiterar tot el suport i empatia amb
les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquem amb
por, amb la nostra llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien
d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atemptant al
principi de llibertat individual. En aquest sentit la Llei 17/2020 recull per primer cop la definició
de consentiment sexual, definint-lo com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i
en la dignitat personal, que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació
d’aquest consentiment s’ha de fer des de la llibertat, ha romandre durant tota la pràctica sexual.
No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que
directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la
dona.
Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes queda un llarg
camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el ventall de reaccions la negació
i l’actitud defensiva continua sent la més habitual per part dels homes. Però avui volem
emfatitzar totes aquelles accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals en
l’eradicació de les violències masclistes. Aquelles que constitueixen font de suport i resiliència
per a les supervivents, aquelles que demostren compromís i implicació, aquelles que
demostren coratge i ètica, que acompanyen des de l’autodeterminació i fan sentir a les
supervivents que “no estan soles”, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista.
Una societat que aspira a ser reialment democràtica i socialment justa no pot permetre que la
meitat de la població pateixi violència.
Volem informar a la ciutadania de que:
La nostra és una posició ferma sempre a favor de les víctimes, enfront del discurs
negacionista de certs partits.
Aquest 25N continuem amb l’objectiu d’enderrocar el sistema capitalista, heteropatriarcal,
racista i colonial per tal de construir una societat on les dones, lesbianes i trans visquem en
llibertat, sense violències masclistes i amb vides dignes. La lluita feminista s’expressa arreu del
món i està més viva que mai.

Només una societat en la que les dones no pateixen violència per ser dones pot ser
considerada completament lliure.
Per una vida lliure de violències masclistes!”
La Sra. Segovia pren la paraula: Com a regidora de Feminismes, volia donar-vos les gràcies a
tots i a totes per tres motius. El primer per la modificació de la data del Ple, que va sortir a
proposta del Consell de Dones i per permetre l’assistència de regidors i regidores als actes de
demà. Creiem que és el moment d’ocupar el carrer, de ser presents i de dir prou a aquesta
xacra social, L’any passat, pel COVID, es va haver de fer tot de manera telemàtica, i enguany
portem unes reivindicacions molt potents i es tractava d’assegurar la presència dels membres
de l’Ajuntament. Després per haver llegit aquest text de manera conjunta, per haver-lo treballat
de manera conjunta i per la bona predisposició, perquè així demostra que aquest consistori
està en contra d’aquesta lacra social. I per últim, que entre tots i totes estem donant suport a
aquesta marxa nocturna que haurà demà reivindicant el “prou violència masclista” que s’està
constituint per un grup de veïns i veïnes.
1.2 APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS 2021000013 i
2021000014 CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES EL DIA 28 D’OCTUBRE
DE 2021.
S'aprova per unanimitat les actes núm. 202000000013 i 202000000014 corresponents a les
sessions del Ple de l'Ajuntament celebrades el dia 28 d’octubre de 2021.
1.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL DECRET
NÚM. 2544/2021, FINS EL DECRET NÚM. 2874/2021, DE 12 DE NOVEMBRE 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. 2021002544, de data
19 d’octubre de 2021, fins el núm. 2021002874, de 12 de novembre de 2021.
El Ple en resta assabentat
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1. APROVACIÓ D'EXPEDIENTS
PRESSUPOST 2021.

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDIT

DINTRE

DEL

La Sra. Alcaldessa expressa: El primer punt és l’aprovació d’expedients de modificació de
crèdit dintre del pressupost 2021. En aquest punt, com bé sabeu, s’ha enviat una darrera
modificació a última hora, una modificació que s’havia quedat fora de la comissió informativa,
us demanaria si podem incorporar-la i per tant per transparència i per netedat crec que tocaria
votar i aprovar la urgència per tal d’incorporar aquest punt a l’ordre del dia, si us sembla.
Sotmesa a votació la urgència en incloure a l’ordre del dia de la sessió ordinària d’avui la
proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 135/2021/MC, és
aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de tots els 20 membres assistents a la sessió del
Ple.
El Sr. Garrido, president de l’Àrea Econòmica, explica les propostes de modificació de crèdit
que es tracten en aquest punt: Doncs començaré per aquesta modificació de crèdit que s’ha
inclòs a l’ordre del dia. Seria una modificació de crèdit de 434.712,69 €, que aquesta
modificació de crèdit és deguda a una operació de crèdit a llarg termini que hem de realitzar per
les expropiacions de Tort, bàsicament com vaig comentar en l’anterior ple, estava previst fer el

primer pagament durant aquest any, doncs avui el que portem a ple és aquesta operació de
crèdit per generar l’ingrés i per generar despesa perquè no estava pressupostat ja que estàvem
esperant a una sentència judicial i per tant, fem aquesta modificació de crèdit. Continuaré amb
la resta de modificacions de crèdit, la següent seria una modificació de crèdit de 2.503,28 €,
que això és degut a que s’ha contractat a una nova tècnica de Pla educatiu d’entorn. Dono pas
a la Sra. Segovia, que es la que explicarà aquesta modificació de crèdit.
La Sra. Segovia, regidora d’Educació, explica: És una modificació de crèdit que portem des de
la regidoria d’Educació, com bé sabeu el departament de l’ajuntament d’educació va signar
amb la Generalitat de Catalunya un conveni que és el del Pla educatiu d’entorn. Aquest any
l’hem formalitzat i hem fet una addenda que seria la del PMOE, Pla de Millores Educatives.
Resulta que una de les tècniques que tenim contractades amb el Pla educatiu d’entorn i amb el
PMOE hauria de tenir reconeguts 5 triennis, llavors per un error aquest triennis no es van
reconèixer i llavors els podem ajuntar ara. Aquesta partida sortirà d’una partida també Pel pla
educatiu d’entorn i el que sí que cal dir és que la normalitat de la regidoria i del que s’està fent
no estarà alterada per la incorporació d’aquest moviment de crèdit.
El Sr. Garrido continua: La següent modificació de crèdit seria una modificació de crèdit de
1000 € que és deguda que a Promoció Econòmica hi ha ara mateix dos projectes per un valor
de 93.781 €, un seria el “Laborajove” i l’altre el “Connectavid” que bàsicament està dins de la
subvenció que hem rebut de la pròpia AMB i per tant hauríem de fer aquesta modificació de
crèdit per tal de poder fer l’assegurança d’aquests dos projectes. La següent modificació de
crèdit, seria una modificació de crèdit de 228 € que bàsicament es un sobrecost que hi ha
hagut a nivell salarial per un projecte que hi havia de reactivació de la Diputació de Barcelona i
seguidament hi ha una altra modificació de crèdit de 17.998,75 €, que això sí que seria que hi
va haver un error pressupostari d’inici i aleshores aquestes despeses s’haurien d’imputar al
capítol 1, i per tant es fa aquesta modificació sense afectar la carrera de grau. Es realitza
aquesta modificació i una altra modificació de crèdit, una per valor de 9.160 € i una altra per
valor de 2.700 € del fons de contingència que bàsicament és perquè a les persones que
treballen per programes, doncs hi ha una modificació en el conveni on en el nou conveni que es
va pactar, doncs sí que entren dins l’apartat de productivitat i factor dedicació i per tant
aquestes persones també passaran a cobrar aquest factor de productivitat i dedicació, i la
darrera modificació de crèdit també li donaré la paraula a la Sra. Segovia.
La Sra. Segovia explica: Aquesta es una modificació de crèdit, bé de pas aprofito per informar
que des de l’ajuntament hem contractat a una dinamitzadora per dinamitzar les AMPAS i les
APAS, perquè el que volem, és impulsar totes aquestes extraescolars, llavors ha estat
contractat amb una subvenció d’un programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aquesta
modificació el que ve a dir és que necessitàvem un moviment de 1000 € cap a informàtica,
aquesta persona estarà itinerant per les diferents escoles, associacions etcètera i llavors
necessita un ordinador per poder portar a terme la seva feina de manera digna i llavors el que
fem és una modificació de crèdit que també surt d’una partida d’educació de material
d’activitats educatives, que també dic que igual que en l’anterior, que no hi haurà cap
modificació ni incompliment en el que tenim previst de fer a la regidoria.
La Sra. del Pino, regidora del grup Cs, exposa: Bé, en relació a aquestes modificacions de
crèdit nosaltres estem a favor. Entenem que si parlem de temes laborals i parlem d’una
dinamitzadora que necessita un material de treball per fer el seu treball, doncs òbviament
estem a favor, l’únic que volia ressaltar és el tema del pagament de la sentència del tema Tort,
simplement dir que d’aquells fangs, aquest llots. És una quantitat molt gran òbviament, però
potser això serveixi per que les coses és facin, o es comencin, o és continuïn fent les coses
d’una altra manera i que no hipotequin als nostres veïns amb deu anys, aquesta part i després
en vindrà una altra, per pagar tot això. Òbviament no és una crítica a l’Àrea Econòmica
d’aquest ajuntament sinó que dic que potser hauria de ser una crítica per veure a qui posem, a
qui designem i amb qui col·laborem que estigui en condicions de fer les coses correctament.
Per tot això, simplement ratificar el nostre recolzament a aquestes modificacions de crèdit i

desitjar que d’ara en endavant no hi hagi moltes modificacions de crèdit sinó, en el relatiu a les
últimes de l’any que sempre arriben tard, i que es redueixin en la mesura de lo possible els
contractes menors.
La Sra. Lopez, regidors del grup municipal PSC-CP, expressa: Nosaltres tot i que en algunes
d’elles hi ha hagut errors pressupostaris també votarem a favor.
El Sr. Garrido conclou: Bé, primer agrair el posicionament de vot i res bàsicament sobre el tema
d eles expropiacions, que com sempre bé he dit des de l’Àrea Econòmica el que intentem
gestionar d’una manera seriosa i responsable els diners públics, en aquest cas el diner públic, i
per tant el que fem es en comptes de pagar-ho amb diners de la caixa, com es va fer en el seu
moment, el que fem, el que toca diguem, és agafar un préstec a llarg termini, ja que és una
inversió i per tant el que hem de fer és pagar-ho doncs en diferents anys i afectar el mínim
possible diguem el pressupost actual i el que són les arques municipals.
2.1.A Modificació de crèdit 135/2021/MC
Vist l’informe del Tresorer municipal relatiu a l’aprovació d’una modificació de crèdit per crèdit
extraordinari per al finançament de les inversions incloses en el Pla de Sanejament Financer
per als exercicis 2020 a 2023 corresponent a la liquidació parcial dels interessos del capital per
l’expropiació per Ministeri de la Llei a la mercantil Tort S.A.
Vista la necessitat d’obtenir recursos financers, per a atendre el pagament fraccionat dels
interessos de demora definitius de l’expedient d’Expropiació per Ministeri de la Llei a favor de la
mercantil TORT, S.A.,
Donat que l'Ajuntament ha de fer front de manera urgent al pagament per Interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia, on la Corporació ho tenia contemplat com a passiu contingent
però no pressupostat a l’espera de la fixació definitiva de import en concepte d’interessos de
demora, es considera la conveniència de tramitar un procediment de concertació d’operació de
crèdit a llarg termini, amb una durada de 10 anys amb un any de carència per contractar una
operació de crèdit a llarg termini per import global de 434.712,69 euros.
Atès que aquest passiu contingent en concepte d’interessos de demora es considera un
increment col·lateral a la inversió i per tant te el mateix tractament pressupostari.
Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Prèvia la declaració d’urgència i ratificació de la inclusió a l’ordre del dia de la sessió d’avui,
aprovada per unanimitat,
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 135/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari segons el detall següent:
CONCEPTE D’INGRÉS
Concepte
217/01100/91300/211221
TOTAL CAPÍTOL

Operacions a llarg termini

Import
434.712,69 €
434.712,69 €

ALTA DE CRÈDITS
Partida
201/15102/60000/211221
TOTAL CAPÍTOL

Expropiacions Tort

Import
434.712,69 €
434.712,69 €

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 53/2021/MC
Vist l’informe de la Cap d’Eduació relatiu a una modificació de crèdit del projecte 211410 PEEPMOE.
Atès que en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la sessió del dia 21 de desembre de
2020, va acceptar la subvenció que atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya mitjançant addenda addicional al PEE per al curs 2020-21, Pla de millora
d’oportunitats educatives (PMOE).
Atès que una de les tècniques contractades té reconeguts 5 triennis, no previstos inicialment,
pel que s’ha de complementar amb altres partides del pressupost de despeses de la regidoria
d’Educació.
Atès que la partida 422/32603/22799 Pla educatiu d’entorn disposa de saldo suficient per cobrir
la despesa corresponent a la seva particular naturalesa segons consta al document de retenció
de crèdit número 12021000012731, sense alterar el normal compliment del servei previst per
l’exercici corrent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs es pot
tramitar un expedient de modificació de crèdit.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 53/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit extraordinari
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
422/32603/22799
TOTAL
ALTA DE CRÈDIT
Partida
422/32006/12006/211410
422/32006/16000/211410

Pla educatiu d’entorn

Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE
Seguretat Social PMOE Tècnic/a PEEPMOE

Import
2.503,28 €
2.503,28 €

Import
1.885,71 €
617,57 €

2.503,28 €

TOTAL

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha de publicar en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i
suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni
suggeriment, l’expedient quedarà automàticament aprovat definitivament sense necessitat d’un
nou acord.
2.1.C Modificació de crèdit 102/2021/MC
Vist l’informe del Cap d’Unitat tècnica del Servei de Promoció Econòmica i Educació relatiu a
l’aprovació d’una modificació de crèdit per suplement.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 20 de setembre de
2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per un import total de 429.361,00€ per a la realització del Pla
metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de Serveis,
APROPAMB, (78/2021/ALTECO).
Atès que la regidoria de promoció econòmica i ocupació ha elaborat 2 projectes amb un import
total de 93.781,00€ i que es desglossa en les següents actuacions:

Línia
treball

Programa
Reforç
educatiu,
digital
inclusiu
Reforç
educatiu,
digital
inclusiu

i

i

Projecte
Import
de Ajuntament
subvencionat
validat
per
del projecte
AMB

Import
Assumeix
ajuntament

Import
subvencionat
del projecte

Labora jove

Logijove 4.0

63.688,09 €

200,00€

63.688,09 €

Connectabit

Connectadona

30.092,91 €

200.,00€

30.092,91 €

Atès que la Junta de Govern Local del dia 14 de juny de 2021 aprova l’acceptació de la
concessió dels ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en relació al programa
MONTCADA INCLOU i que es desglossa de la següent manera:

Actuació

Codi XGL

Montcada Inclou 202121/Y/308269
2022

Import
(%)

Concedit

25.886,24€

2021

2022

20.708,99€

5.177,25€

Atès la necessitat de poder realitzar unes assegurances per la execució de cadascun dels
projectes
Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de crèdit per
suplement, minorant la partida 221/24100/35900 Despeses certificats bancaris i
224/24100/22606 Cursos Formació sense alterar el normal compliment del servei previst per
l’exercici corrent.

Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 102/2021-MC de modificació de crèdit per suplement
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
221/24100/35900
224/24100/22606
TOTAL

Despeses certificats bancaris
Cursos Formació

AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida
221/24100/22400
Primes assegurances
TOTAL

Import
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €

Import
1.000,00 €
1.000,00 €

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.D Modificació de crèdit 117/2021/MC
Vist l’informe del Cap d’Unitat Tènica de Promoció Econòmica i Ocupació en sol·licitud d’una
modificació de crèdit per suplement del projecte 211203 Pla de Reactivació de l'Ocupació 2021
Vist que amb data 17/12/2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un
acord (núm. reg. 683/2020) sobre "44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, l'aprovació de la concessió del fons de prestació "Pla de reactivació de l'ocupació"
per al 2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020."
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 22 de febrer de
2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’acceptar la concessió dels fons de prestació “Pla de
reactivació de l’ocupació” per al 2021, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l'any 2020 per un import total de 120.365,68 €
Atès que el Departament de RRHH ha comunicat el sobrecost salarial del projecte Pla de
Reactivació DIBA degut a l’existència de triennis de treballadors contractats i no pressupostat
inicialment per un import de 228,00€.
Atès que aquesta quantitat de 228,00€ s’ha de distribuir de la següent manera: 172,00€ com a
concepte de salari, i 56,00€ com a concepte de seguretat social.

Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de crèdit per
suplement, minorant les partides 223/24139/22606/211203 Formació/Pla de Reactivació
l’Ocupació 2021 i 224/24100/22606 Cursos Formació sense alterar el normal compliment del
servei previst per l’exercici corrent.
Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 117/2021-MC de modificació de crèdit per suplement, segons el
detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
223/24139/22606/211203 Formació/Pla de Reactivació l’Ocupació
2021
224/24100/22606
Cursos Formació
TOTAL

Import
222,87 €
5,13 €
228,00 €

AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida
223/24139/14300/211203
223/24139/16000/211203

Import
Salaris / Pla de Reactivació de l'Ocupació
2021
Seg.Social / Pla de Reactivació de
l'Ocupació 2021

TOTAL

172,00 €
56,00 €
228,00 €

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.E Modificació de crèdit 123/2021/MC
Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans relatiu a l’aprovació d’una modificació de crèdit
per suplement.
Atès que en l’adjudicació del contracte 541/2021/CMENORS “Assessorament llocs de treball”
es va produir un error pressupostari, imputant la despesa a una partida de Capítol 1.
Atès que esmenat l’error, es constata que la partida “302/92001/22799 Selecció de personal”
disposa d’un saldo negatiu per fer front a les factures que resten pendents.

Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de crèdit per
suplement, minorant la partida 302/92001/12100 Carrera de grau sense alterar el normal
compliment del servei previst per l’exercici corrent.
Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 123/2021-MC de modificació de crèdit per suplement
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
302/92001/12100
TOTAL
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida
302/92001/22799
TOTAL

Carrera de grau

Import
17.998,75 €
17.998,75 €

Selecció personal

Import
17.998,75 €
17.998,75 €

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.F Modificació de crèdit 130/2021/MC
Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans i de la Coordinadora de l’Àrea Econòmica relatiu
a l’aprovació d’una modificació de crèdit per suplement.
Atès que de la previsió inicial que es va fer per dotar les aplicacions pressupostàries derivades
de les millores del conveni 2021-2023, dels apartats de productivitat i factor dedicació serveis
socials, en l’execució del pressupost s’ha detectat que van quedar infrapressupostades.
Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de crèdit per
suplement, minorant la partida 302/92001/12100 Carrera de grau sense alterar el normal
compliment del servei previst per l’exercici corrent.
Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 130/2021-MC de modificació de crèdit per suplement
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
201/92900/50000
TOTAL
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida
302/92901/16000/201305
302/23000/15000
302/23100/12103
TOTAL

Fons de contingència/imprevistos personal

Seguretat social Cap Municipi Enrere
Productivitat Serveis Social i Promo. Social
Ret Com Alt Fun Assistència Social
Primària

Import
9.160,27 €
9.160,27 €

Import
4.828,35 €
3.295,97 €
1.035,95 €
9.160,27 €

SEGON,- Aprovar l’expedient núm. 130/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
201/92900/50000
TOTAL
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida
422/23100/15000/211405
458/23161/15000/211406
411/23000/15000/211408
TOTAL

Fons de contingència/imprevistos personal

Productivitat PFI-PTT
Productivitat polítiques d’igualtat
Productivitat contracte programa

Import
2.700 €
2.700 €

Import
900,00 €
900,00 €
900,00 €
2.700 €

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.G Modificació de crèdit 133/2021/MC
Vist l’informe de la Cap del Servei d’Educació relatiu a l’aprovació d’una modificació de crèdit
per suplement.
Atès que està prevista la contractació imminent d’un/a tècnic/a per a dinamitzar i donar suport a
les associacions de famílies (AFA) gràcies a la subvenció atorgada per l’AMB pel programa del
Lleure Educatiu 360 a Montcada i Reixac.
Atès que és imprescindible que aquest tècnic/a disposi d’un ordinador portàtil.

Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de crèdit per
suplement, minorant la partida 422/32310/22699 Materials activitats educatives. sense alterar el
normal compliment del servei previst per l’exercici corrent.
Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 133/2021-MC de modificació de crèdit per suplement
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
422/32310/22699
TOTAL CAPÍTOL
AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Partida
303/92600/62600/211303
TOTAL CAPÍTOL

Materials activitats educatives

Inversions informàtica

Import
1.000 €
1.000 €

Import
1.000 €
1.000 €

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant
anunci que s’ha de publicar en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i
suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni
suggeriment, l’expedient quedarà automàticament aprovat definitivament sense necessitat d’un
nou acord.
2.2. APROVACIÓ DEL DOCUMENT COMPTABLE ADO INCLÓS A LA LLISTA NÚMERO
12021002231.
El Sr. Garrido explica: És una factura de Tsystems informàtica que es va realitzar durant l’
impàs de l’antic contracte amb el nou contracte i per tant s’havia de fer aquesta factura que
diem que està d’acord amb la llei i etcètera, però bàsicament és això que era una factura que
es va produir en l’ impàs entre el nou i l’antic contracte per tant es porta al reconeixement
extrajudicial de crèdit d’aquesta factura que es va fer en el seu moment degut a aquest impàs
entre els dos contractes, que per servei diguem que era indispensable pel bon funcionament de
l’ajuntament i per tal de dotar als serveis.
La Sra. Del Pino expressa: El posicionament de vot es a favor de Cs òbviament, les factures
que es generen, s’han de pagar sempre en temps i forma.
La Sra. Lopez indica: Entenem que les factures s’han de pagar, però també hi ha una mala
previsió i una mala contractació d’un servei, com diu el Sr. Garrido, indispensable.
El Sr. Garrido respon: Bé, no és que no estigués previst ni que no estigués planificat, sino que
va haver-hi un error i es va demorar el que és el nou contracte una mica més del normal i
justament per no aturar el servei doncs es va fer aquesta factura in extremis per tal que el

servei funcionés amb normalitat, per tant no és falta de previsió ni planificació, sinó que va
haver-hi un petit problema a l’hora d’iniciar, bé de redactar i iniciar el nou contracte.
Vist que existeixen factures corresponents a l’exercici 2021 que no s’han abonat ja que
en aquell període concret el contracte amb T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU no estava vigent i
cal reconèixer extrajudicialment els crèdits
LEGISLACIÓ APLICABLE:
-

Article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim
Jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de carácter nacional.
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.

Vista la factura emesa per l'empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU amb codi 12021007400
corresponent a la prestació del servei de suport i manteniment del programari de TAO per al
període del 01/04/2021 al 14/07/2021 per l’import de 34.012,01 euros.
Atès que el contracte per a la prestació del Servei de suport, manteniment i assistència tècnica
del programari de TAO (expedient 000006/2019-CNSS) va finalitzar amb data 31 de març de
2021.
Atès que l’anunci de licitació del nou contracte no es va publicar amb 3 mesos d’antelació a la
data de finalització del contracte i per tant la continuïtat no es posible en aquest contracte.
Atès que el nou contracte es va demorar en la seva elaboració, aprovació de l’expedient de
contractació pel Ple, fiscalització, negociació i aprovació de l’adjudicació per Junta de Govern
Local.
Atès que el nou contracte amb número d’expedient 000001/2021-CNSS no es va poder
formalitzar fins el dia 15 de juliol de 2021, per tant es crea un període en que l’empresa TSYSTEMS ITC IBERIA, SAU ha realitzat un Servei de suport, manteniment i assistència fora de
contracte.
Atès que aquest servei era indispensable per al bon funcionament de l’Ajuntament. De
conformitat amb les instruccions de tancament de l'exercici 2020 i gestió del pressupost de
2021.
Vist que procedeix abonar aquesta factura amb càrrec a la partida anual del pressupost 2021
número 303/92601/22706 Llicències i manteniments.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
APROVAR el corresponent document comptable ADO inclòs a la llista número 1202100223.

2.3. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS D'APARADORS DE
NADAL 2021.
El Sr. Garrido explica la proposta: Venim a aprovar aquestes bases de concurs d’aparadors del
qual aquest concurs d’aparadors s’engloba en el concurs que fa la Cambra de Comerç de
Sabadell i el que aprovem són les bases per tal de donar una sèrie de premis als guanyadors.
Seria el primer premi de 400 €, el segon de 300 €, el tercer de 200 i el quart i el cinquè de 100
€. Aquestes bases diguem que s’ha parlat amb els diferents comerciants, abans el que es feia
era una visita a diferents aparadors, una visita si no m’equivoco al barri de Gràcia de Barcelona
amb aparadors que diguem tenien un reconeixement més a nivell nacional i parlant amb els
comerciants es va arribar a aquest acord de fer aquestes bases per tal que els guanyadors
tinguessin aquesta dotació econòmica per tal que continuessin millorant els seus aparadors de
les seves botigues que ben necessari és, i que ara ve una temporada de Nadal i una campanya
Nadal intensa i diguem que els comerciants s’ho entomen, diguem que l’agafen amb molta
emoció després d’un any complicat i la darrera campanya de Nadal que va ser bastant
complicada, doncs que ho estant agafant amb molta força.
La Sra. del Pino expressa: El posicionament de vot de Cs és a favor. Òbviament tot el que sigui
motivar d’alguna manera que la gent vulgui millorar en el seu sector, sempre serà benvingut,
per tant, entenem que si ells es gasten uns diners en adequar uns aparadors perquè la gent
vingui a visitar-los i que sigui vistós, doncs lo lògic és que sigui correspost amb un incentiu
econòmic que tampoc és molt gran però donades les circumstàncies em sembla una idea
encertada.
La Sra. Lopez exposa: Nosaltres també votarem a favor, perquè també creiem convenient que
s’ha de motivar i incentivar als comerciants de Montcada, però sí que demanaríem que per
favor per altres anys que els premis de l’any anterior es facin amb la major brevetat possible.
El Sr. Garrido respon: Sí, va haver-hi un problema amb els premis de l’any passat perquè hi
havia una sèrie de premis que era visita d’aparadors. No es van poder realitzar pel tema de la
Covid 19 i per tant doncs hem tingut aquest temps. Sí que és veritat que ens hem demorat,
però és que estàvem parlant i discutint diguem amb els comerciants per veure finalment quins
premis havíem de realitzar, després també com ho encabíem, perquè hi havia unes bases
aprovades i per tant això ho havíem de mirar a nivell legal i a nivell diguem més burocràtic de
com podíem realitzar-ho. Ara el que fem aquest any és parlar amb els comerciants i portar
aquestes bases del 2021 per tal d’encabir aquella demanda que tenen els comerciants en
relació amb el concurs d’aparadors.
La Sra. Lopez indica: Sí, em sembla molt bé l’explicació que ha donat el Sr. Garrido, però un
any, fa un any d’aquell premi, que sí que hagi hagut demora perquè les bases etc, etc, però
crec que ha tingut temps suficient per poder donar als participants el premi.
Vist l’informe emès pel tècnic de Comerç i Turisme relatiu a l’expedient: 000008/2021-SBA de
les bases del concurs aparador de Nadal 2021 de l’Ajuntament de Montcada i Reixac;
Atès que la Regidoria de Comerç i Turisme dóna suport a polítiques de foment del comerç urbà
local i de proximitat com a element generador d’activitat econòmica, ocupació i cohesió social.
Atès que la dinamització dels establiments comercials urbans en època nadalenca afavoreix la
cooperació entre el sector públic i el sector privat i incrementa la competitivitat del teixit
comercial de Montcada i Reixac a la vegada que reforça la campanya de Nadal;
Atès que la Cambra de Comerç de Sabadell organitza anualment el concurs d’aparadors de
Nadal.

Atès que la partida 225/43000/22606 disposa de crèdit suficient.
Atès que els premis a atorgar ascendeixen a 1.100€, i es reparteixen tal i com estableixen les
bases
1er premi – 400€
2on premi –300€
3er premi – 200€
4rt premi – 100€
5è premi – 100€
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores del concurs de l’aparador de Nadal 2021.
SEGON.- Publicar al Portal de Transparència de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac els premis i subvencions atorgades
2.4. APROVACIÓ DE LES BASES D’INSCRIPCIONS DE LA FIRA DE NADAL 2021.
El Sr. Garrido explica la proposta: Sí, portem a aprovació les bases de la inscripció per la fira
de Nadal que es realitzarà els dies 18 i 19 de desembre. Diguem que aquesta fira de Nadal
l’entomem amb moltes ganes i il·lusió, no només des de la regidoria sinó des del que són els
comerciants de Montcada, tenim una fira que jo crec que serà una fira molt bona pels
comerciants i per la gent, no només pels comerciants sinó també pel ciutadans i ciutadanes de
Montcada. No només hi haurà diferents parades del comerços de Montcada, sinó que també hi
haurà diverses activitats que dinamitzaran tot l’espai des de cantada de nadales fins i tot hi
haurà un planetari, després i activitats i tallers infantils. El que pretenem fer amb aquesta fira de
Nadal és una activitat més per la reactivació del comerç de Montcada, sobretot que ho fem aquí
al centre, al carrer major. Diguem que venim d’un any molt complicat d’aquest sector, del sector
del comerç local sobretot i de l’anterior any del 2020, que no vam poder realitzar la fira diguem,
no vam poder fer-ho de la millor manera possible per culpa de la Covid 19 i per tant aquest com
tots i totes jo crec que el que volem i del que tenim ganes és de sortir al carrer de viure una
mica l’esperit aquest de Nadal i sobretot els comerciants que tenen moltes ganes d’apropar-se
a la gent i que la gent al final consumeixi comerç local i no se’n vagi a les grans multinacionals i
les grans marques perquè no ens oblidem que el comerç local no només és comerç, sinó que
també el que aporta és teixit social del municipi.
La Sra. del Pino intervé: El posicionament de vot de Cs és a favor. Estem desitjant que aquesta
fira de Nadal comenci i que podem gaudir en aquest cas i gastar-nos els pocs diners que
tinguem o els molt diners, però sí que necessitem tots que hi vagin i vagin comprant coses,
perquè no ho han passat bé els comerciants, jo sempre dic que el tema econòmic del municipi
no són tan sols bars, encara que a vegades sembli el contrari, hi ha molts negocis que
necessiten d’aquest impuls i totes les fires de Nadal, igual que totes les fires al llarg de l’any
són un benefici perquè aquestes persones puguin recuperar-se poc a poc i que puguem parlar
algun dia a moments anteriors pre-pandèmics i moments d’estabilitat i beneficis econòmics per
tots.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, manifesta: Jo abans d’aprovar el punt,
m’agradaria fer un incís, fer un petit apunt sobre l’acta del Consell de Comerç celebrat dia 9, lo

que ara no es consell, es a dir ara és consell de comerç, eren taules d’emergència i a l’acta diu
que es va celebrar la taula d’emergència, i no és així, ja que des del mes de setembre s’estan
realitzant les sessions del Consell de Comerç..
En segon lloc m’agradaria que es rectifiqués l’acta del Consell de Comerç del dia 9 de
novembre ja que no reflecteix bé el que es diu o el que jo vaig dir, el que vaig expressar,
perquè si mirem l’acta, sobre el referent de la gastronòmica, posa: Bartolomé diu que ells
creuen que la fira s’hauria de tornar al carrer Guadiana i al centre, el Gerard li contesta i tal. I
sobre fira de Nadal, posa Bartomeu diu que s’hauria de tornar a la rambla dels Països
Catalans,... doncs jo ho vaig dir, però no així. Al Consell vaig esmentar que les fires haurien de
fer-se on es fan, i que malgrat ser un èxit, sabem que es poden canviar, sigui per tècnics
comerciants o el govern municipal, tot això es pot canviar sabent fins i tot que han estat un èxit
de participació. Em referia a la gastronòmica en aquest cas, com podria ser a qualsevol altra. I
també vaig afegir que en comptes de canviar ubicacions de fires que funcionen, s’haurien de
promocionar esdeveniments o fires noves per dinamitzar el comerç local. Vaig posar un
exemple, la fira que es feia a Cerdanyola, que es agafar i tot el que és la plaça de l’església
posar paradetes, sempre de comerç local, d’altres barriades que no poden arribar al centre,
perquè sabem que totes les fires es fan mes o menys al centre, sinó als Països Catalans, a
Montcada centre, sense comptar la fira d’artesans que es fa a Can Sant Joan. Llavors
m’agradaria que quedés reflectit, que les actes fossin una més obertes, és a dir que reflecteixin
més el que es diu.
I per suposat que aprovem, tant les bases, com les dates perquè es celebri la fira.
La Sra. Alcaldessa expressa:. Li agraeixo moltíssim el seu posicionament de vot, el que no
estic tan segura si el demanar que es modifiqui l’acta del Consell de Comerç és el ple el lloc on
s’ha de sol·licitar. Queda recollit, evidentment, cap problema es modificarà l’acta, però potser
l’espai no es tan el Ple municipal com el mateix Consell de Comerç en la propera sessió que
celebri.
El Sr. Garrido exposa: No, anava a dir justament això que hi ha altres mitjans com el contacte
directe amb el tècnic per rectificar aquesta acta, però també vull dir que aquella reunió va ser
una reunió intensa i vam estar força estona i a vegades sí que és veritat que no s’arriba a
apuntar tot el que es podria apuntar d’aquelles reunions, perquè diguem que són llargues i
intenses. Però bé, com bé deia l’alcaldessa, el ple no és l’òrgan pertinent sinó que hauria de
ser un òrgan de contacte directe amb el tècnic i explicar-ho i jo no crec que hi hagi cap
problema.
La Sra. Alcaldessa indica: De totes formes, el ple no pot modificar una acta d’un consell, per
tant queda recollit en el ple, però si més no l’emplaço a que vostè contacti amb el tècnic li faci
saber les seves rectificacions i en la propera reunió del Consell de Comerç quedarà l’acta
rectificada sense cap problema.
En relació amb l’expedient 9/2021/SBA d’organització de la Fira de Nadal 2021.
Atès que les actuacions firals són un mecanisme de difusió dels productes que comercialitzen
els comerços del municipi i de dinamització del comerç;
Atès que les actuacions adreçades a la promoció dels eixos comercials del municipi són eines
per fomentar el creixement del teixit comercial local i la campanya de Nadal és una de les més
importats pel comerç local;
Atès que des de la Regidoria de Comerç i Turisme es desenvolupen polítiques de suport al
foment del comerç per impulsar l’ocupació, la cohesió social i el creixement de l’economia
local.

Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
PRIMER.- Aprovar la celebració de la fira de nadal 2021 els dies 18 i 19 de desembre.
SEGON.- Aprovar les bases per a la inscripció a la fira de nadal 2021 i publicar al Portal de
Transparència de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
2.5. APROVACIÓ DEL MODEL CONTROL INTERN EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I
INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I
OBLIGACIONS I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, I
APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CONTROL INTERN.
El Sr. Garrido explica la proposta: Portem avui l’aprovació d’aquest reglament de control intern i
la fiscalització limitada prèvia. Una mica per explicar en què consisteix, el 2018 finalment en
aquest ajuntament es constitueix el departament d’Intervenció, se li dona una importància
rellevant ja que a partir del 2017 hi ha una nova normativa la 424 que regula les funcions que
tenen tant la intervenció com la tresoreria i diguem que comencen agafar rellevància dintre de
l’administració local, diguem que la fiscalització en aquest cas des d’intervenció actualment es
regia pel règim general, aleshores el que portem al ple és aquesta fiscalització limitada prèvia
que és una mica més, un tema bastant burocràtic dintre l’administració, però que és important a
l’hora d’agilitzar els tràmits perquè el que s’agafen són una sèrie de criteris que el que
permeten és seleccionar una sèrie de tràmits que es fiscalitzen a nivell previ i uns altres tràmits
que es fiscalitzen a nivell posteriori mitjançant una mostra, per tant diguem que és un tema
bastant burocràtic a nivell intern aquest reglament intern de control intern i de la fiscalització
limitada prèvia però que no deixa de ser un altre punt que portem a aprovar i que no deixa de
ser diguem una acció més en l’ordre que estem posant en les finances locals per tal que tot
sigui més àgil però a la vegada tot es faci bé i que es regeixi tot , sobretot, per la llei.
La Sra. del Pino pren la paraula: Òbviament el posicionament de Cs es a favor. Tot el que sigui
fiscalitzar i en aquest cas controlar i mantenir i seguir las normes que s’estableixen en les
regles del joc sempre estarem a favor.

L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat 1, estableix que la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’entitat local i la dels seus
organismes autònoms es pot substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la
Tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics,
establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president,
el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així
com els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en

règim de requisits bàsics, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de
fiscalització i intervenció prèvia.
Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor
es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el
Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor.
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest RD 424/2017, quan s’efectuï la
intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions, s’ha previst,
també, la comprovació dels següents extrems, tal i com preveu l’article 19 del RD 424/2017:
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades
favorablement, excepte que l’aprovació de la despesa i el reconeixement de l’obligació
s’hagin d’efectuar simultàniament.
b) Que els documents justificatius de l'obligació s'ajusten a les disposicions legals i
reglamentàries que són aplicables. En tot cas, en la documentació haurà de constar:
1. Identificació del creditor.
2. Import exacte de l'obligació.
3. Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l'obligació del pagament.
c) Que s'ha comprovat materialment, quan sigui necessari, la realització efectiva i conforme
de l'obra, el servei, el subministrament o la despesa, i que s'ha dut a terme, si s'escau,
aquesta comprovació.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin
l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions
públiques, i resultaran d’aplicació, en tot cas, els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell
de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, en tot allò que
és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics (ACM2008) i en l’Acord del
Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 (ACM2018, en tot allò que és d’aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i
encàrrecs a mitjans propis.
Vist l’informe emès per la Intervenció en els termes previstos en el RD 424/2017, les
atribucions conferides al ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52 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.
Vista la proposta del President de l’Àrea Econòmica donant la conformitat al present acord
d’aprovació.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de
2021,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
PRIMER-. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’Organisme Autònom d’Informació Local, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes previstos en l’article 9.1 del RD
424/2017.
SEGON.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre
despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l’Ajuntament de Montcada i
Reixac i l’Organisme Autònom d’Informació Local, en els termes previstos en l’article 13 del RD
424/2017.
TERCER.- Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l'Annex I desenvolupat en el
reglament de control intern establert al punt sisè del present acord els quals formen part del
mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions
amb efectes pressupostaris, a excepció d'aquells als quals els sigui aplicable el règim ordinari
de fiscalització i intervenció prèvia.
QUART.- Aprovar els requisits bàsics adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, actualitzat per Acord d’1 de juliol de 2011, i l'Acord del Consell de Ministres de
20 de juliol de 2018, a comprovar en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l'Annex I desenvolupat en el
reglament de control intern establert al punt sisè del present acord, els quals formen part del
mateix a tots els efectes legals.
CINQUÈ.- Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en
l'Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics,
havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017.
SISÈ.- Aprovar el projecte del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Montcada i
Reixac en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les
despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local
i del control financer del sector públic local de L’Ajuntament de Montcada i Reixac i del seu
organisme autònom.
SETÈ.- Deixar sense efectes, a partir de l’entrada en vigor del present acord, qualsevol altra
disposició de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en tot allò que contradigui els presents acords
en matèria de control intern.
VUITÈ.- El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí oficial de la
província i fins a la seva derogació expressa.
NOVÈ.- Publicar el present acord i el seu Annex I en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ PER LA PREVISIÓ D’HABITATGES HPO DE LLOGUER A MAS DURAN.
EXPEDIENT 7/2021-PU.
El Sr. Sánchez, president de l’Àrea Territorial, explica la proposta: Bé com ja hem comentat en
aquest ple hem rebut una petició d’un particular per iniciar i incentivar una modificació del PGM,
Pla General Metropolità, d’ara en endavant, a l’àmbit de Mas Duran que ens demanava reduir
el sostre comercial que teníem previst en el planejament de la seva propietat. Des de
l’ajuntament vam iniciar una negociació amb ells perquè aquesta reducció del sostre comercial
que se’ns demanava, perquè no tenia la sortida inicial prevista, perquè no estava ocupat el
comerç que ja estava instal·lat i construït, doncs que es pogués reduir a canvi que es produís
habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran. Amb això vam preparar una modificació
de planejament que a part de reduir aquest sostre comercial, doncs incrementés l’àmbit de
zones verdes i els metres de zones verdes i el sostre residencial fos tot de protecció oficial de
lloguer i es fes amb alçada, amb unes alçades que ja encaixen amb les amplades, amb els
àmbits amb els visuals que permet aquest àmbit de Mas Duran. Això ja ho vam portar a ple i es
va fer l’aprovació inicial l’aprovació provisional amb el vot a favor de tots els grups i ara ha anat
a la Comissió Territorial d’urbanisme i el que fem ara es portar a aprovació el text refós que
recull les prescripcions tècniques que ens ha fet la Comissió Territorial d’urbanisme de l’Àrea
Metropolitana de la Generalitat i per tant, si queda aprovat, doncs ja es supervisa per la
Comissió Territorial d’urbanisme, es publica i ja queda aprovada aquesta modificació de
planejament.

El Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juny de 2021 va aprovar provisionalment la
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció oficial
de lloguer a Mas Duran al municipi de Montcada i Reixac i va acordar trametre aquest acord i la
Modificació puntual del Pla general metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció oficial
de lloguer a Mas Duran al municipi de Montcada i Reixac a la Comissió de Territorial de
Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona en la sessió de 25
d’octubre de 2021 va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a la previsió d'habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran, de
Montcada i Reixac, promogut per Ajuntament de Montcada i Reixac i tramès per l’Ajuntament, i
supeditar-ne la publicació al DOGC i, consegüent executivitat, a la presentació d’un text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament
diligenciat,que completi la normativa del document, per tal de garantir l’efectiva cessió del 10%
de l’increment de l’aprofitament urbanístic.
En data 9 de novembre de 2021 la senyora Sonia Berlanga Font, actuant en nom i
representació de BARCELONA DISSENY URBANÍSTIC SLP, ha presentat en el Registre de
l’Ajuntament el Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la previsió
d'habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran, de Montcada i Reixac.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 91.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, en el supòsit que en la tramitació d’una figura de planejament es
produeixi un acord que requereixi la presentació d’un text refós, la resolució subsegüent de
l’òrgan que pertoqui s’ha de dictar en el termini de dos mesos d’ençà que aquest text s’hagi
presentat.

En el present cas, el text refós presentat per la senyora Sonia Berlanga Font, actuant en nom i
representació de BARCELONA DISSENY URBANÍSTIC SLP, en data 9 de novembre de 2021
ha incorporat a l’article 8.4 de les Normes urbanístiques l’obligació de fer efectiva la cessió del
10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament, donant així compliment a l’acord
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona de data 25 d’octubre
de 2021.
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 i, per tant, per verificar el Text refós,
correspon al Ple de la Corporació.
De conformitat amb l’informe favorable emès pel cap del Servei d’Urbanisme i Habitatge de
data 12 de novembre de 2021, i de l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea
Territorial de data 12 de novembre de 2021.
Vista la proposta del regidor de Ciutadania i Participació Ciuadana, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre
de 2021.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la
previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran al municipi de Montcada i
Reixac presentant en el Registre de l’Ajuntament per senyora Sonia Berlanga Font, actuant en
nom i representació de BARCELONA DISSENY URBANÍSTIC SLP en data 9 de novembre de
2021.
SEGON.- Trametre aquest acord i el Text refós de la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a la previsió d’habitatge de protecció oficial de lloguer a Mas Duran al municipi
de Montcada i Reixac a la Comissió Territorial de Catalunya per a la seva aprovació.”
3.2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU SANTA FE
DE MONTCADA I REIXAC. EXPEDIENT 20/2021-PU.
El Sr. Sánchez explica la proposta: Bé, aquest es cas semblant. Vam aprovar un pla especial
amb aprovació inicial i aprovació provisional en aquest ple. En aquest cas els propietaris o
l’inversor que havia adquirit aquest solar de l’àmbit dels solar que ocupava l’antic Mercacom,
és ALDI i és un promotor que volia impulsar una modificació de pla especial per poder construir
una botiga del supermercat ALDI mantenint el sostre residencial que està previst en el
planejament a sobre del supermercat. Els hi vam demanar que fessin unes modificacions de les
lineals i dels límits per poder eixamplar el carrer que queda més estret a darrera, per poder
mantenir les lineals del lateral de la C-17 per mantenir bé la visual i que quedés ben endreçat i
això quan ha anat a la Comissió Territorial d’urbanisme, ens diu que el pla està molt bé i que
accepten totes les modificacions que hi ha, però no ho hem de tramitar com un pla especial
sinó com una modificació de planejament, perquè la clau urbanística que és la 13, que és
residencial, en aquest cas els gàlibs, les alçades i els volums, haurien de ser d’una clau
urbanística que és residencial de volum especial. De fet no estem modificant les alçades
perquè eren les que ja estaven aprovades amb una clau 13 de residencial i en el seu moment
s’havia permès fer aquest aprovació, però ara el que ens diuen és que perquè sigui més polit i
perquè estigui millor, que el pla està bé de lineal de volumetries, etcètera, etcètera, però que
aprofitem per modificar la clau urbanística que encaixa més volum que és diferent del previst

amb un 13B i que és la 18. Per tant el que fem ara és iniciar els tràmits perquè això en comptes
de ser un Pla especial sigui una modificació de planejament i el contingut és el mateix o sigui
no canviem el contingut, però sí que hem de canviar la clau urbanística perquè encaixi millor.
Els propietaris ho saben, també els hi hem explicat el calendari i estan contents de que
s’accepti el que ells volien que era el sostre i les lineals i tot.
La Sra. Fernandez, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: Aquest grup municipal com
va argumentar en plens anteriors, donarà suport a la modificació del punt, tot i així volem fer
una reflexió. Volem tornar a reivindicar que ja ho vam fer en l’aprovació del punt, reivindicar i
donar tot el recolzament a fomentar i potenciar el comerç de barri de proximitat, que son els
que omplen els nostres eixos comercials de vida i caliu. Ja sabem que Montcada té comerços
de molta qualitat, que hem de mimar. No obviem, el nostre grup no ho obvia, que un grup de
supermercats vulgui venir a Montcada és una bona noticia pels llocs de feina que genera i per
l’aportació econòmica a les arques municipals a través d’impostos, però Montcada requereix un
pla molt més treballat pel que fa al comerç, reiterar el potencial i fomentar el comerç petit i de
proximitat. Donarem suport.
El Sr. Sánchez respon: Si gràcies agrair el sentit del vot i comparteixo plenament les
aportacions de la regidora del PSC. Sí que afegiria per això que aquesta ubicació d’aquest
comerç a part de les inversions que suposa i dels impostos que paguen i de l’aprofitament que
tindrem que en aquest cas el 10 % d’aprofitament, que no ho he dit abans, ens ho donaran en
forma d’aportació econòmica perquè així ho executarem i ho rebrem abans de que hi puguin
construir i puguin executar els drets d’edificació que els hi permeten i això ha de revertir en la
millora del patrimoni municipal del parc d’habitatge o de compra de solars per part de
l’ajuntament, això ho rebrem. A part d’això, de les inversions, dels impostos, del pagament de
les plusvàlues que genera, del 10 % d’aprofitament i dels llocs de treball, jo crec que la ubicació
d’aquest comerç amb un solar que està abandonat també revitalitza el comerç local i està
incardinat en un eix comercial que ha de ser la recuperació d’aquest solar de la plaça Espanya
que ha d’unir Mas Rampinyo amb la Rambla dels Països Catalans i en el fons estem invertint i
generant comerç que serà una sinergia pel comerç local i pel comerç petit també perquè
podem considerar que això pot ser una competència d’una gran empresa, però jo crec que el
que hem de tenir en compte també amb les directrius del comerç que s’estan portant avui en
dia i amb els mercats municipals ho veiem que es busca una locomotora i un tractor que
inverteixi que generi flux per enfortir aquests eixos comercials i lo que no volem es tenir solars
abandonats i deixats com aquest si no potenciar aquest eixos comercials. En tot cas això és
l’aprovació inicial agrair el sentit del vot aquí, sí que tornarà a venir com a aprovació provisional
i haurà de tornar a la Comissió Territorial d’urbanisme perquè ho acabin aprovant
definitivament.
I. Antecedents
El Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juny de 2021 va acordar aprovar
provisionalment la modificació del Pla especial d’ordenació de volums i concreció d’alineacions
de la illa definida pel carrer de Santa Fe, Anselm Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça d’Espanya
de Montcada i Reixac de Montcada i Reixac i trametre aquest acord i la Modificació del Pla
especial d’ordenació de volums i concreció d’alineacions de la illa definida pel carrer de Santa
Fe, Anselm Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça d’Espanya de Montcada i Reixac a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona va acordar en data 25
de setembre de 2021 suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla especial
d'ordenació de volums i concreció d'alineacions de la illa definida pel carrer de Santa Fe,
Anselm Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça d'Espanya, de Montcada i Reixac, promogut per Aldi
Supermercados S.L i tramès per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per

l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les
prescripcions següents:
-1.1 Cal donar compliment a l’informe de 31 d’agost de 2021 del Servei Territorial de Carreteres
a Barcelona del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i
completar el document en aquest sentit.
-1.2 Cal, pel que fa a la qualificació del sòl i tipus d’ordenació, o bé adequar els paràmetres
d’ordenació de la nova volumetria proposada als propis de la clau 13b, zona de densificació
urbana subzona II amb tipus d’ordenació segons alineació a vial, o en el seu defecte, qualificar
el sòl amb la clau 18, zona subjecta a ordenació volumètrica, amb tipus d’ordenació segons
volumetria específica, i en aquest supòsit, garantir que les separacions mínimes entre
edificacions s’adeqüen a les establertes a l’art. 264 del PGM pel que fa a les façanes de la
nova volumetria de PB+6 que limiten amb el carrer de Santa Fe al nord i el carrer d’Anselm
Clavé al sud.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per
a la seva aprovació definitiva.
Aquest acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme posa de manifest que el planejament
derivat no és una figura adequada per a portar a terme la modificació qualificació del sòl i tipus
d’ordenació que es pretén, la qual cosa comporta que la modificació objecte del Pla especial
s’ha de fer mitjançant una modificació puntual del Pla general metropolità que, partint de
l’ordenació prevista en el Pla especial d'ordenació de volums i concreció d'alineacions de la illa
definida pel carrer de Santa Fe, Anselm Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça d'Espanya quina
executivitat va ser acordada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 20
d’abril de 2005, canviï la qualificació del sòl inclòs en aquest àmbit de zona de densificació
urbana subzona II amb tipus d’ordenació segons alineació a vial (clau 13b) a zona subjecta a
ordenació volumètrica, amb tipus d’ordenació segons volumetria específica (clau 18).
En data 12 de novembre de 2021 ha tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament la proposta
de Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística
PAU Santa Fe.
II. Àmbit i objecte de la modificació de planejament
L’àmbit de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del polígon d’actuació
urbanística Santa Fe de Montcada i Reixac té per objecte qualificar el sòl inclòs dins l’àmbit
com a zona subjecta a ordenació volumètrica, amb tipus d’ordenació segons volumetria
específica (clau 18) i la modificació de les alineacions d’aquesta illa, adaptant-les a l’entorn
consolidat i a les necessitats comercials, tot mantenint el caràcter residencial de l’actuació i
l’edificabilitat vigent, preveient la construcció d’un edifici multifuncional, amb marcat caràcter
residencial on es podrà implantar un únic establiment comercial mitjà.
L’àmbit compta amb una superfície total de 2.404,50 m² i la titularitat del sòl es correspon amb
la finca amb referència cadastral 1939702DF3913H0001MY, (70,87%) propietat d’ALDI
SUPERMERCADOS S.L. de 1.704 m² i amb una finca de propietat municipal de 700,50 m2
(29,13%).
III. Planejament vigent

El planejament municipal urbanístic vigent és el Pla General Metropolità de Barcelona aprovat
el 14 de juliol de 1976, i l'Ordenança metropolitana d'edificació, aprovada el 15 de juny de 1978
que, per aquest àmbit, conté les determinacions següents:
• Classificació del sòl: sòl urbà consolidat.
• Qualificació: Zona de densificació urbana subzona II semi intensiva (clau 13b).
• Eixamplament del carrer Anselm Clavé, endarrerint l’alineació de façana i establint l’ample
oficial en 14 metres.
• Eliminació del Passatge Santa Fe.
• Establiment d’un front de façana edificable de 13 metres de profunditat amb alçada variable
segons el carrer (PB+3PP o PB+4PP) amb un pati interior d’illa edificable en planta baixa.
Posteriorment, en l’àmbit objecte d’aquesta modificació, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en data 20 d’abril de 2005, va donar executivitat al Pla especial d’ordenació de
volums i concreció d’alineacions i rasants de l’Illa situada entre els carrers Santa Fe, Anselm
Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça Espanya que estableix els paràmetres següents:
“II.1.- PARÀMETRES GENERALS
a) Qualificació urbanística
Sistemes: clau 5, Vialitat viària bàsica.
Zones: clau 13b. Zona de densificació urbana, subzona II semiintensiva.
b) Tipus d’ordenació: Volumetria específica alineada a vial.
c) Superfícies
Sòl privat (13b)= 1.645,10 m²
Sup. Cessió ampliació passatge Santa Fe (5)= 213,75 m²
TOTAL àmbit = 1.858,85 m²
d) Sostre edificable
Es manté el sostre edificable establert pel planejament vigent. La seva determinació es realitza
mitjançant l’aplicació dels paràmetres del PGM (front edificable i nombre màxim de plantes)
sobre la transcripció del mateix a escala 1/500:
PB= 1.828,85m²
P1= 1.593,39 m²
P2= 1.377,39 m²
P3= 1.377,39 m²
P4= 1.032,89 m²
TOTAL= 7.209,91 m²
Caldrà cedir a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament urbanístic del sector en el
projecte de reparcel·lació.
e) Nombre d’habitatges: 60 habitatges.
f) Ocupació:
D’acord amb els gàlibs establerts en els plànols normatius.

En la planta àtic només estarà permès fora del gàlib els elements de comunicació
vertical, així com els elements tècnics degudament justificats en el projecte.
Als cossos i elements sortints els hi és d’aplicació l’establert al PGM en ordenacions
segons alineació a vial.
g) Alçada i nombre de plantes
Volum A: PB+6PP, equivalent a 23,80 metres
Volum B: PB+3PP+Àtic, equivalent a 11,60 metres.
L’alçada reguladora s’aplicarà d’acord amb el que estableix al PGM per alineació
de vial, sense tenir en compte l’àtic, amb alçada lliure igual a la de les plantes tipus.
h) Usos:
Es prohibeix l’ús industrial de 3a categoria.
g) Assolellament:
En cas d’adoptar-se una ordenació diferent a la proposada a l’Annex no vinculant
caldrà justificar l’art. 264 de les OO MM.
Per a la resta de l’àmbit del present Planejament li és d’aplicació l’establert al

PGM.

Qualsevol paràmetre general no tractat en aquest Pla Especial es remetrà al PGM”.
IV. Conveniència i justificació de la modificació de planejament
La modificació del Pla general metropolità es tramita a instància d’ALDI SUPERMERCADOS
S.L. que està interessada en promoure el desenvolupament del polígon d’actuació per a
implantar la seva activitat: un únic establiment comercial mitjà en un edifici multifuncional, amb
un marcat caràcter residencial. La proposta volumètrica de l’edificació s’esgraona per garantir
un assolellament adient dels habitatges planificats i de l’entorn consolidat. En el sòcol
comercial, s’implantarà un únic establiment comercial mitjà.
L’interés públic de la proposta de modificació del Pla especial es basa en els aspectes
següents:
• Afavorir la continuïtat de l’eix comercial de la Rambla Països Catalans creant una nova façana
urbana que li doni front i que s’integri amb l’entorn residencial consolidat, donant continuïtat a
les alineacions existents.
• Consolidar la unitat d’actuació prevista, fixant el sostre residencial i comercial i mantenint el
nombre d’habitatges previstos (60 habitatges).
• Incrementar l’espai públic perllongant el parc urbà nord fins al carrer Anselm Clavé, servint de
pol dinamitzador pel barri.
• Millorar l’accessibilitat a l’illa dotant als carrers de major trànsit d’una major secció d’espai
públic per l’ús del vianant.
La modificació proposada es porta a terme mitjançant una modificació del Pla general
metropolità perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona ha
considerat en l’acord de data 25 de setembre de 2021 que el Pla especial no pot portar a terme

aquesta modificació perquè la qualificació dels terrenys és zona 13b, tot i que l’ordenació que
preveu el Pla especial és la pròpia de la clau 18.
V. Proposta de modificació
Per tal d’aconseguir els objectius abans esmentats, s’afeixi un nou article 336 bis a les Normes
urbanístiques del Pla general metropolità que conté els paràmetres urbanístics de l’àmbit, que
quedaran definits de la forma següent:
“II.1.- PARÀMETRES GENERALS
a) Qualificació urbanística
Sistemes: clau 5, Vialitat viària bàsica.
Zones: clau 13b. Zona de densificació urbana, subzona II semiintensiva.
b) Tipus d’ordenació: Volumetria específica alineada a vial.
c) Superfícies
Sòl privat (13b)= 1.551,48 m²
Sistema viari (5)= 853,02 m²
TOTAL àmbit = 2.404,50 m²
d) Sostre edificable
El sostre màxim edificable correspon a:
Sostre màxim edificable: 7.209,91 m2st
Sostre màxim comercial: 3.102,96 m²st
Sostre màxim d’habitatges: 4.800,00 m²st
Caldrà cedir a l’administració actuant el 10% de l’aprofitament urbanístic del sector en el
projecte de reparcel·lació.
e) Nombre d’habitatge: 60 habitatges (1 habitatge cada 80 m² de sostre).
f) Ocupació:
L’ocupació màxima del sòl sobre rasant és del 100% del perímetre regulador grafiat
en els plànols d’ordenació. Als cossos i elements sortints els hi és
d’aplicació l’establert al
PGM en ordenacions segons alineació a vial. A la façana de
Plaça
Espanya,
com
a
coronament del sòcol de PB+P1, s’admet la creació d’un element sortint, tipus voladiu, de 3,5
metres.
L’ocupació màxima del sòl sota rasant és del 100% del sòl privat.
g) Alçada i nombre de plantes
L’alçada reguladora màxima de l’edificació, d’acord amb el recollit als plànols
d’ordenació, serà la següent:
PB+P1 8,55 metres
PB+P2 11,60 metres
PB+P6 23,80 metres

El punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima s’establirà d’acord amb l’article 240 de les
NNUU del PGM i concordants.
Elements admesos per sobre de l’alçada reguladora màxima:
- Es permeten acabats de coberta i els elements d’instal·lacions sempre que se situïn enretirats
respecte el pla de façana un mínim de 3 metres.
- Es permet la ubicació de pèrgoles lleugeres a la coberta dels edificis, enretirades del pla de
façana un mínim de 3 metres.
h) Usos:
A continuació es detallen els usos admesos per a cadascuna de les plantes de l’ordenació:
- PS (planta soterrani): Aparcament i altres usos compatibles amb la legislació vigent.
- PB (planta baixa): Comercial i aparcament.
- P1 (planta primera): Habitatge i residencial; amb l’ús comercial i d’oficines com a
compatible.
- P2 (planta segona): Habitatge i residencial; amb l’ús comercial i d’oficines com a
compatible.
- P3 (planta tercera): Habitatge i residencial.
- P4 (planta quarta): Habitatge i residencial.
- P5 (planta cinquena): Habitatge i residencial.
- P6 (planta sisena): Habitatge i residencial.
L’ús comercial regulat en aquest pla, s’admet amb les limitacions següents:
- S’admet exclusivament un únic mitjà establiment comercial (MEC), amb una
superfície de venda igual o superior a 800 m² i inferior a 1.300 m².
- L’ús comercial de la planta primera i segona, s’admetrà exclusivament vinculat a
l’activitat comercial implantada en planta baixa.
i) Urbanització
- Caldrà complir amb l’estudi d’urbanització d’obres bàsiques recollit a l’Annex 2
d’aquesta modificació.
- El projecte d’edificació haurà de concretar les places d’aparcament a implantar en
sòl privat d’acord amb els criteris establerts a l’Annex 4 “Estudi d’avaluació de la
mobilitat generada” d’aquesta modificació.
- En cas que l’ús comercial s’ubiqui en planta primera, s’admet la creació d’un accés
des de l’exterior mitjançant una rampa mecànica, amb independència de
l’accés
als
habitatges, que disposaran de vestíbuls independents.
j) Gestió i execució

- Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
- Polígon d’actuació: Es delimita un únic polígon d’actuació urbanística que inclou
la totalitat de l’àmbit, de 2.404,50 m² de superfície.
- Cessions: Seran objecte de cessió, lliure de càrregues i gratuïta, els sòls
destinats a sistemes urbanístics i el 10% de l’aprofitament urbanístic mig del
polígon
d’actuació.
El 10% de l’aprofitament urbanístic mig del polígon d’actuació, atès que la parcel·la
resultant serà única i indivisible, es compensarà econòmicament i no serà en cap
cas inferior al que hauria correspost de la cessió provinent de l’actual ordenació.
- Urbanització: El sector haurà de fer-se càrrec dels costos i de l’execució de la
urbanització interna completa, d’acord amb el recollit a l’Annex 2 d’aquesta
modificació “Estudi d’urbanització d’obres bàsiques”.
k) Altres determinacions
Per a la resta de l’àmbit del present Planejament li és d’aplicació l’establert al

PGM.

Qualsevol paràmetre general no tractat en aquest Pla Especial es remetrà al PGM.
VI. Fonaments de dret
La documentació de la modificació puntual s’ha ajustat a les previsions de l’article 59 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i 118.4 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
La proposta de modificació puntual qualifica els terrenys inclosos dins l’àmbit del polígon com a
zona subjecta a ordenació volumètrica, amb tipus d’ordenació segons volumetria específica
(clau 18) sense produir un increment de l’aprofitament urbanístic ja que manté l’aprofitament
urbanístic previst en el planejament vigent (pla general metropolità i Pla especial d’ordenació de
volums i concreció d’alineacions i rasants de l’Illa situada entre els carrers Santa Fe, Anselm
Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça Espanya) i fa una ordenació específica dels usos admesos
en el planejament vigent que els admet d’una manera genèrica permetent múltiples opcions,
entre elles la que concreta i regula aquesta modificació.
La modificació del planejament també manté el nombre màxim d’habitatges i no comporta una
transformació global dels usos, ja que l’ús comercial ja és admès en el planejament vigent.
Únicament es produeix una adaptació de l’ús comercial en quant a dimensions i mantenint el
nombre màxim d’habitatges. Per tot l’anterior, no son d’aplicació les previsions dels articles 98,
99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.
Per altra part, atès que aquesta modificació del Pla general metropolità no modifica el sostre
màxim previst en el Pla especial i no preveu sostre residencial de nova creació tampoc és
obligatori fer reserva d’habitatge de protecció pública, d’acord amb la disposició transitòria
tercera “Adaptació del planejament urbanístic general i reserves de sòl per a habitatges de
protecció pública i aplicació de les reserves en els instruments de planejament urbanístic en
tràmit” del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.

La modificació puntual del Pla general es tramita d’acord amb els articles 96 i 85 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i consta
dels tràmits següents:
- Aprovació inicial: La competència per a l’aprovació inicial del projectes de planejament
general correspon al Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposen els articles 52.1.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases
de Règim Local.
- Informació pública pel termini d’un mes, informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials i audiència als ajuntaments de l’àmbit territorial dels quals confina el
municipi de Montcada i Reixac.
Els edictes s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler, d’acord amb el que
disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.
- Aprovació provisional, que correspon al Ple de la Corporació.
- Aprovació definitiva, que correspon a la Comissió de Territori de Catalunya d’acord amb
l’article 79.c) del TRLU.
De conformitat amb l’informe emès per el cap del Servei d’urbanisme i Habitatge de data 12 de
novembre de 2021, i de l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de data
15 de novembre de 2021.
Vista la proposta del regidor de Ciutadania i Participació Ciuadana, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre
de 2021.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del
Polígon d’actuació urbanística PAU Santa Fe de Montcada i Reixac.
SEGON.- 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.
TERCER.- Sol·licitar informe als ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el municipi
de Montcada i Reixac.
QUART.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
(Departament d’ Empresa i Coneixement, Agència Catalana de l’Aigua, Direcció general de
carreteres del Departament de Territori i Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental).
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a ALDI SUPERMERCADOS SL.
4. ASSUMPTES DE L'ÀREA SOCIAL
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS 2022 DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT DE
LUCRE.

El Sr. de la Torre, regidor de Participació Ciutadana i Ciutadania, expressa: Bé, com sabeu les
subvencions tenen la finalitat de donar suport i enfortir al teixit associatiu de Montcada i des de
l’ajuntament es vol continuar impulsant la vida associativa mitjançant les ajudes econòmiques
la cessió d’espais i el suport a infraestructures que es materialitzen en convenis i subvencions.
Les bases que portem avui a aprovació a diferència de les del 2021, recullen algunes
modificacions a la part comú de les bases amb la intenció de facilitar i agilitzar els tràmits de les
sol·licituds. Es passa de manera presencial a la telemàtica i per tant s’han adaptat els paràgrafs
a la documentació necessària a presentar i en la justificació de les pròpies subvencions. En les
bases específiques per àrea infància i joventut incorporen com a projectes subvencionables
aquells que promoguin els valors de participació, cooperació i solidaritat entre els participants i
els projectes que tinguin una visió inclusiva i una perspectiva intercultural que reculli tota la
diversitat juvenil de Montcada. En l’àmbit de medi ambient s’introdueixen canvis en l’apartat de
la finalitat de les subvencions com son la divulgació dels valors naturals del territori, divulgació i
actituds responsables amb el medi ambient del municipi, protecció i millora de l’entorn natural
de Montcada i amb el sentit de complir l’agenda 2025, l’optimització del consum de recursos i la
generació de residus així com la promoció d’accions que millorin la sostenibilitat a la ciutat. En
l’àmbit de comerç s’ha afegit que també s’acolliran a les subvencions apart de les associacions
de comerciants i restauradors, aquelles altres entitats que realitzin activitats de dinamització i
promoció del comerç local. A l’àmbit d’Esports s’ha inclòs un apartat específic per subvencionar
a les entitats que presentin projectes de promoció esportiva.
Per tant es proposa aprovar les bases reguladores de la convocatòria 2022, obrir el període de
presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajudes i assumir el compromís d’incorporar
l’import al pressupost de l’exercici 2022, així com fer difusió dels acords mitjançant la
comunicació a les entitats i la publicació a la Veu de Montcada, el BOPB i al Portal de
Transparència de la web municipal.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, expressa: Des de Cs recolzem totes les mesures
adoptades per l’equip de govern que fomentin les iniciatives participatives que proposen les
entitats sense ànim de lucre, com associacions, escoles, entitats clubs esportius, etc, en els
diferents àmbits com poden ser la cultura, l’educació passant per àmbits de igualtat, feminisme,
LGTBI, així mateix com polítiques d’inclusió, comerç i esport entre altres. L’aprovació de les
bases reguladores de les subvencions a associacions sense ànim de lucre és un clar exemple
on els impostos dels contribuents es retornen a través d’ajudes econòmiques, subvencions,
cessió d’espais i infraestructures amb la finalitat de millorar la cohesió social i dinamitzar a
través d’un compromís mutu la vida quotidiana del municipi, tant dins d’ell com en interacció
amb altres municipis. Des de Cs volem recolzar, animar i donar el nostre reconeixement a totes
aquelles persones que dediquen part del seu temps a que totes aquestes entitats, escoles,
clubs, segueixin en peu i funcionant i destacar, com no, la seva labor, en la majoria dels casos
totalment altruista. Per tant el nostre vot serà a favor.
La Sra. Alcalá, regidora del grup municipal PSC-CP, manifesta: L’Ajuntament de Montcada i
Reixac dona suport a les entitats a través dels suports econòmics, la cessió d’ús d’espais i el
suport en infraestructures. L’objectiu és fomentar les activitats o projectes que tinguin per
finalitat la millora de la cohesió social de la ciutat, el foment de valors socials i culturals formes
de participació, civisme convivència i promoure l’associacionisme, el voluntariat , l’acció
comunitària i la defensa de la igualtat, igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen
nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i diversitat de gènere entre
d’altres aspectes. Hem d’enfortir el teixit associatiu, contribuir al seu finançament perquè
disposin de més recursos per als seus projectes i activitats a més de donar suport i
acompanyament a les entitats per fomentar la seva creació, enfortir-les i visualitzar-les, per
incrementar el seu impacte a la nostra societat. El nostre vot és a favor.
El Sr. de la Torre conclou: Bé, agrair el sentit de vot per part de les formacions. Compartir
plenament les valoracions que s’han fet i significar que el teixit associatiu de Montcada es un
teixit associatiu potent i amb gran capacitat de gestió del municipi i que té una alta penetració

al teixit social del municipi. Precisament en aquesta situació és més important que mai les
subvencions i el recolzament a aquest teixit social, més quan després de dos anys, la majoria
de les associacions no han pogut realitzar, per culpa de la pandèmia, han minimitzat i han
reduït a la mínima expressió les seves activitats i és en alguns casos una qüestió bàsica i de
supervivència per mantenir aquesta activitat i aquest recolzament i aquesta contribució a la
cohesió social del municipi.
Vist l’informe emès per la Regidoria de Ciutadania i Participació Ciutadania sobre l’aprovació de
les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions corresponents a l’exercici del 2022
destinades a entitats i associacions sense finalitat de lucre;
Atès que un dels objectius d’aquesta regidoria és el foment i la promoció de l’associacionisme
local;
Atès que les subvencions a entitats tenen la finalitat de millorar la cohesió social del municipi,
afavorir la cooperació entre el sector públic i privat, així com fomentar les iniciatives
participatives promogudes des de les entitats;
Atès que els diferents departaments implicats en l’atorgament de les subvencions a entitats han
consensuat les esmentades Bases incloent-hi els criteris generals i específics de cada àmbit;
Vista la proposta del regidor de Ciutadania i Participació Ciuadana, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre
de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions 2022 destinades
a entitats i associacions sense finalitat de lucre.
SEGON. Obrir el període de presentació de sol·licituds per l’atorgament d’ajuts i subvencions
destinats a entitats no lucratives, que serà de 30 dies naturals a partir del següent al de
publicació de l’anunci d’aprovació de les Bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER. Fer difusió d’aquest acord mitjançant la comunicació a les entitats; publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a “La Veu de Montcada i
Reixac”; i publicar íntegrament el text de les bases a la seu electrònica de la web municipal i
taulers d’anuncis de l’Ajutament.”

5. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
5.1 RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER L’ASSEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT DE
MUNICIPIS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, RIPOLLET I MONTCADA I REIXAC A LA
SESSIÓ DE 4 D’OCTUBRE DE 2021, DE DISSOLUCIÓ DE LA
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL CERDANYOLA DEL VALLÈS, RIPOLLET I MONTCADA I REIXAC.
La Sra. Alcaldessa explica la proposta: Com el títol indica, el passat 4 d’octubre es va celebrar
una assemblea amb tots els regidors i regidores dels tres ajuntaments, de les tres ciutats de
Cerdanyola, de Ripollet i de Montcada, per dissoldre la mancomunitat. Ja des de l’anterior
mandat, el 2015, els tres ajuntaments veiem que era una estructura que no tenia gaire sentit de
mantenir. Vam voler dotar-la de més continguts, de poder fer, de mancomunar més serveis,
però era bastant complicat, s’havien de modificar estatuts..., i al cap i a la fi, avui en dia
existeixen moltíssimes altres formes de col·laboració entre ajuntaments sense necessitat de

tenir una estructura amb personal i amb unes despeses que generaven que no tenien cap
mena de sentit. De fet ja estem col·laborant amb Ripollet a través d’un conveni pel pla de
modernització de polígons, estem col·laborant amb Cerdanyola i Ripollet també per dins del
paraigües de l’Àrea Metropolitana per a la construcció de l’Hospital Ernest Lluch . Per tant vam
decidir que no tenia sentit mantenir com deia aquesta despesa i aquesta estructura. En aquesta
assemblea del 4 d’octubre es va acordar la dissolució de la mancomunitat i la liquidació, o sigui
com s’anava a liquidar aquesta mancomunitat, és a dir, què s’anava a fer amb els romanents
de la mancomunitat. Es va decidir que s’anaven a repartir de forma proporcional a les
aportacions de cada un dels ajuntaments, com quedaven les propietats, com es repartien els
contractes i subrogació també del personal, es a dir de les dues persones que treballaven a la
mancomunitat. Per tant, avui el que portem aquí en el ple a Montcada, que imagino que en
aquest mes també ho portaran tant Cerdanyola com Ripollet, es la ratificació d’aquets acord de
dissolució.
Es planteja la dissolució de la Mancomunitat de Municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i
Montcada i Reixac, a proposta dels tres ajuntaments que la formen.
En aquest cas, i degut a diferents circumstàncies que han modificat el marc jurídic i econòmic
en relació al moment de la seva constitució, i atesa la possibilitat de portar a terme la
cooperació intermunicipal mitjançant diferents fórmules col·laboratives més simples, els
municipis que formen la mancomunitat han expressat la voluntat de dissoldre-la.
De conformitat amb el que disposa l'article 13è dels Estatuts de la Mancomunitat, aquesta
quedarà dissolta:
a) Per voluntat dels municipis que la integren.
b) Per impossibilitat manifesta de compliment dels objectius que li estan atribuïdes per l’art. 9
d’aquests estatuts.
c) Per absorció de les seves finalitats per altres entitats de àmbit supramunicipal.
En aquest cas, i sense perjudici de la concurrència d'altres causes, es planteja la dissolució per
voluntat dels municipis que la integren.
1. Normativa de aplicación:
• Articles. 3, 4, 25, 26, 44 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, LRBRL.
• Article 117 i següents Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d'aprovació del text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, TRLMRLC.
• Articles 35 i 36 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
• Estatut Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, articles
83.3, 87.2 i 93, EAC.
• Article 154 de la Llei Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
• Articles 31 a 39 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, RPDTEL.
• Articles 13 i 14 dels Estatuts de la Mancomunitat.
2.Tramitació de la dissolució.
- En primer lloc, s'ha de tenir en compte que la dissolució d'una mancomunitat està sotmesa als
mateixos tràmits que la seva constitució. En aquest sentit, l'article 44 de la LRBRL, disposa als
apartats 3 i 4:
"3. El procediment d'aprovació dels estatuts de les mancomunitats es determinarà per la
legislació de les comunitats autònomes i s'ajustarà, en tot cas, a les regles següents:

a) L'elaboració correspon als regidors de la totalitat dels municipis promotors de la
mancomunitat, constituïts en assemblea.
b) La Diputació o Diputacions provincials interessades han d'emetre informe sobre el projecte
d'estatuts.
c) Els plens de tots els ajuntaments aproven els estatuts.
4. Se seguirà un procediment similar per a la modificació o supressió de mancomunitats".
- L'article 121 del TRLMRLC regula expressament el procediment de dissolució de les
mancomunitats a Catalunya:
"Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment següent:
a) L'acord de l'assemblea a què fa referència l'apartat 2 del article 118 d'aquesta Llei, adoptat
per majoria simple dels assistents.
b) L'informe preceptiu i no vinculant del departament competent en matèria d'Administració
local.
c) La ratificació de l'acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat per majoria absoluta".
- Per tant, la dissolució s'ajustarà als següents passos i acords:
a) Acord de la Comissió Gestora de la Mancomunitat, d'aprovació de la proposta de dissolució i
de determinació de la forma de liquidació de la Mancomunitat
b) Aprovació de la dissolució i de la determinació de la forma de liquidació de la Mancomunitat
per part de l'Assemblea, formada per tots els regidors dels tres ajuntaments.
c) Es trametrà còpia de l'expedient a la Direcció General d'administració Local del departament
competent en matèria d'administració Local, que en aquest cas és el de Presidència, per tal
que emetin el seu informe. Així mateix, es pot trametre una còpia a la Diputació de Barcelona.
d) Acord dels plens dels tres ajuntaments que formen la Mancomunitat de ratificació de la
dissolució i liquidació de la Mancomunitat. Aquesta acord plenari, a adoptar per majoria
absoluta, comporta per a cadascun dels ajuntaments l'aprovació i assumpció dels drets i deures
derivats de l'extinció de la Mancomunitat, en la forma que es detalli a la proposta.
e) Un cop dissolta la Mancomunitat, s'hauran de fer les tramitacions adients per donar-la de
baixa en els diferents registres, registre d'entitats locals, d'Hisenda, etc.
f) Els ajuntaments hauran de preparar els convenis o els documents corresponents a
l'assumpció dels drets i obligacions que els hi pertoquin, per tal que en el moment que la
Mancomunitat quedi extingida, s'hagin formalitzat els corresponents acords, i hauran d'adaptar
els seus pressupostos i plantilles als efectes que per a ells suposin les obligacions assumides.
3. Liquidació.
Pel que fa a la liquidació, de conformitat amb el que disposa l'article dels 14 Estatuts de la
Mancomunitat, el mateix acord de dissolució "determinarà la forma en que es procedirà a la
liquidació dels béns que pertanyin a la mateixa".
A aquest efecte, s'haurà d'aprovar la forma en què es liquidaran els béns, i la forma en què
cada ajuntament es subroga en els drets, obligacions, contractes i personal que té actualment
la Mancomunitat.
A l’expedient consten acords pels que s’aprova que el repartiment dels drets i obligacions i
contractes subscrits, es faci sobre la base que cada ajuntament es subrogui en les que
corresponen als equipaments que estan al seu territori i que es signin els convenis necessaris
entre els ajuntaments afectats. Atès que tots els contractes d’obra, manteniment,
subministrament i serveis subscrits corresponen als ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i
Ripollet, en aquest cas el de Montcada i Reixac no es subroga en cap d’aquests contractes.

Quant al repartiment del patrimoni immobiliari, format per les dues finques que formen l'edifici
"Creu Roja", que és de propietat de la Mancomunitat, quedarà en propietat dels Ajuntaments de
Cerdanyola del Vallès i Ripollet, en proindivís al 50%, de conformitat amb el que preveu el
pacte 4t. de l’Escriptura pública de compraventa, atorgada el 17 de maig de 1956 davant el
notari de Cerdanyola Sr. Gerardo Salvador Merino, amb el número 171 del seu protocol. Les
dites finques són: 1) situada a l’avinguda de la Creu Roja, número 23 i inscrita Registre de la
propietat de Sabadell, tomo 1015, Llibre 98 de Cerdanyola, Foli 26, Finca 3.735, inscripció 2a; i
2) situada a l’avinguda de la Creu Roja, número 19 - 21 i inscrita al Registre de la propietat de
Sabadell, tomo: 812, Llibre: 48 de Cerdanyola, Foli: 245, Finca: 1.608, inscripció 6a.
4. Acords òrgans de la mancomunitat i municipals
A) En compliment de la legislació esmentada, la Mancomunitat, en sessió de data 21 de juny
de 2021, va acordar per unanimitat:
“PRIMER. Aprovar la proposta de dissolució de la Mancomunitat de Municipis de Cerdanyola
del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, per voluntat dels municipis mancomunats, a l'empara
de l'article13è, apartat a) dels Estatuts de la Mancomunitat.
SEGON. Aprovar la proposta de liquidació de la Mancomunitat de Municipis de Cerdanyola del
Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, en base als següents principis i condicions:
- La propietat de l'edifici "Creu Roja", situat a l'avinguda Creu Roja núm.19-23, finques registrals
número 3.735 i número 1.608, passa a ser de propietat, en règim de proindivís al 50%, dels
ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
- L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Ajuntament de Ripollet es faran càrrec dels
contractes i serveis relatius a l'edifici "Creu Roja", que són els següents:
Adjudicatari

Contracte

EMBARBA, S.A.

Manteniment de l'ascensor
Telèfon emergència ascensor Creu
Roja
Inspecció tèrmica obligatòria de
l'edifici
Inspecció tècnica ascensor
obligatòria
Manteniment extintors

EMBARBA, S.A.
TÜV Rheinland
Ibérica, S.A.
TÜV Rheinland
Ibérica, S.A.
PREVENFOC
CATALANA DE
CLIMA, S.L.
ENDESA
ENERGIA XXI
FERRER OJEDA
ASOC.
AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA
AMB

Manteniment climatització edifici
Despesa energètica
Assegurança edifici

Expedient
Acord marc
ACM
Acord marc
ACM

Tipus

C.MENOR

Servei

C.MENOR
C.MENOR

Servei
Servei

C.MENOR
sense
regularitzar
Acord marc
ACM

Manteniment

Taxes i tributs
Tribut metropolità

Manteniment
Subministrament

Subministrament
Servei
Impostos
Impostos

- L'Ajuntament de Ripollet es farà càrrec dels contractes i serveis relatius al Centre Cívic
Mancomunitat, que són els següents:
Adjudicatari

Contracte

Expedient

Tipus

PREVENFOC
ENDESA
ENERGIA XXI
SOREA
MIRAS
RODRÍGUEZ 21
C.B.
FERRER OJEDA
ASOC.
Multiserveis
NDAVANT, S.L.
AJUNTAMENT DE
RIPOLLET
AMB
PENDENT

Manteniment extintors
Despesa energètica
Despesa aigua
Lloguer local Ntra. Sra. Àngels, 15
de Ripollet
Assegurança edifici
Neteja
Taxes i tributs
Tribut metropolità
Envelat per la festa major del barri
Pont Vell- Tiana

C.MENOR
sense
regularitzar

Contracte
arrendament
Acord marc
ACM
sense
regularitzar

Servei
Subministrament
Subministrament

Servei
Servei
Impostos
Impostos

C.MENOR

Servei

- L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es farà càrrec dels contractes i serveis relatius a la
Casa familiars malalts Parkinson, que són els següents:
Adjudicatari
PREVENFOC
ENDESA
ENERGIA XXI
AIGÜES DE
BARCELONA
FERRER OJEDA
ASOC.
Servicios Int.
Limpieza Net

Contracte
Manteniment extintors
Despesa energètica

Expedient
C.MENOR
sense
regularitzar

Despesa aigua
Assegurança edifici
Neteja

Tipuas
Servei
Subministrament
Subministrament

Acord marc
ACM
sense
regularitzar

Servei
Servei

- Altres a distribuir entre ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet: Enllumenat i
instal·lació semafòrica de la N-150, tram compartit Cerdanyola del Vallès i Ripollet
- L'Ajuntament de Ripollet es subrogarà en el contracte laboral existent amb la Sra. Maria
Àngels Argudo Pedrós, coordinadora de la Mancomunitat i l'Ajuntament de Montcada i Reixac
es subrogarà en el contracte laboral existent amb la Sra. Rosa Gómez Martínez, administrativa
de la Mancomunitat, en els contractes i en les mateixes condicions laborals actualment
existents. Aquesta subrogació tindrà efectes a la data de dissolució de la Mancomunitat.
- La distribució del romanent i els fons que quedin a la data de dissolució de la Mancomunitat
es repartiran entre els tres ajuntament proporcionalment en el mateix percentatge que les
aportacions realitzades.
La previsió és que la liquidació dels drets i obligacions i l'efectiva dissolució de la Mancomunitat
tingui efectes de data 31 de desembre de 2021.
TERCER. Elevar la corresponent proposta i projecte de dissolució i liquidació a l'Assemblea,
formada per tots els regidors dels tres ajuntaments.
QUART. Realitzar els tràmits subsegüents per a l'execució d'aquests acords i dels que adopti
l'Assemblea en relació a la dissolució i liquidació de la Mancomunitat.

CINQUÈ. La Mancomunitat portarà a terme i centralitzarà la publicació dels anuncis d’exposició
publica dels tres ajuntaments relatius a la dissolució i liquidació de la Mancomunitat.
SISÈ. Facultar la Presidència per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a la
formalització d'aquests acords de dissolució i liquidació de la Mancomunitat”.
B) Continuant amb la tramitació legalment establerta, l’Assemblea de la Mancomunitat, reunida
sota la presidència de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, per ser el municipi de més població
dels tres municipis que integren la Mancomunitat, amb assistència de 35 dels 67 membres que
la formen, i de conformitat amb el que preveu l’article 121 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, en concordança amb el que preveu l’article 118.3 de la mateixa norma, en sessió de 4
d’octubre de 2021 va acordar per unanimitat:
PRIMER. Aprovar la proposta de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola del
Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac, per voluntat dels municipis mancomunats, a l'empara de
l'article 13è, apartat a) dels Estatuts de la Mancomunitat, en els termes indicats a l’acord
aprovat per la seva comissió gestora en data 21 de juny de 2021.
SEGON. Aprovar la proposta de liquidació de la Mancomunitat de Municipis de Cerdanyola del
Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, en base als principis i condicions indicats a l’acord aprovat
per la seva comissió gestora en data 21 de juny de 2021.
Un cop adoptat aquest acord per l’assemblea, es va trametre còpia de l’expedient i es va
sol·licitar informe a la Direcció General d’administració Local de la Generalitat de Catalunya,
que en data 14 d’octubre de 2021 va emetre informe favorable a la dissolució, a falta només de
la ratificació dels plens dels tres ajuntaments, en compliment del que disposa l’article 121 c) del
Decret legislatiu 2/2003. També es va trametre còpia a la Diputació de Barcelona, que va
considerar, no obstant, innecessari el seu informe en relació a aquest expedient, i es va
publicar l’anunci al DOGC de 15 d’octubre de 2021.
En conseqüència, procedeix que el Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, a l’igual que els
de Cerdanyola del Vallès i Ripollet, aprovi per majoria absoluta la ratificació de l'acord adoptat
per l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada
i Reixac a la sessió de 4 d’octubre de 2021.
Vista la proposta de l’Alcaldessa, i previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Presidència, celebrada per videoconferència el dia 19 de novembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Ratificar l’acord adoptat per l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac a la sessió de 4 d’octubre de 2021, i en
conseqüència, aprovar i ratificar la proposta de dissolució de la Mancomunitat Intermunicipal
Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac, per voluntat dels municipis mancomunats, a
l'empara de l'article 13è, apartat a) dels Estatuts de la Mancomunitat, en els termes indicats a
l’acord aprovat per la seva Comissió Gestora en sessió de data 21 de juny de 2021.
SEGON. Per tant, i de conformitat amb el que consta a l’acord de la Comissió Gestora de la
Mancomunitat de 21 de juny de 2021, Aprovar la liquidació de la Mancomunitat de Municipis de
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, en els següents termes:
- La propietat de l'edifici "Creu Roja", situat a l'avinguda Creu Roja núm.19-23, finques registrals
número 3.735 i número 1.608, passa a ser de propietat, en règim de proindivís al 50%, dels
ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet.

- L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'Ajuntament de Ripollet es faran càrrec dels
contractes i serveis relatius a l'edifici "Creu Roja", segons el detall que figura a l’acord de la
Comissió Gestora de la Mancomunitat de 21 de juny de 2021.
- L'Ajuntament de Ripollet es farà càrrec dels contractes i serveis relatius al Centre Cívic
Mancomunitat, segons el detall que figura a l’acord de la Comissió Gestora de la Mancomunitat
de 21 de juny de 2021.
- L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es farà càrrec dels contractes i serveis relatius a la
Casa familiars malalts Parkinson, segons el detall que figura a l’acord de la Comissió Gestora
de la Mancomunitat de 21 de juny de 2021.
- Altres a distribuir entre ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet: Enllumenat i
instal·lació semafòrica de la N-150, tram compartit Cerdanyola del Vallès i Ripollet
- L'Ajuntament de Ripollet es subrogarà en el contracte laboral existent amb la Sra. Maria
Àngels Argudo Pedrós, coordinadora de la Mancomunitat, en les mateixes condicions laborals
actualment existents al seu contracte. Aquesta subrogació tindrà efectes a la data de dissolució
de la Mancomunitat.
- L'Ajuntament de Montcada i Reixac es subrogarà en el contracte laboral existent amb la Sra.
Rosa Gómez Martínez, administrativa de la Mancomunitat, en les mateixes condicions laborals
actualment existents al seu contracte. Aquesta subrogació tindrà efectes a la data de dissolució
de la Mancomunitat.
- La distribució del romanent i els fons que quedin a la data de dissolució de la Mancomunitat
es repartiran entre els tres ajuntament proporcionalment en el mateix percentatge que les
aportacions realitzades.
La previsió és que la liquidació dels drets i obligacions i l'efectiva dissolució de la Mancomunitat
tingui efectes de data 31 de desembre de 2021.
TERCER. Delegar en la Mancomunitat intermunicipal de Municipis de Cerdanyola del Vallès,
Ripollet i Montcada i Reixac la tramitació i publicació dels anuncis relatius a la ratificació de la
dissolució de la Mancomunitat.

6. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha
7. MOCIONS
No n’hi ha
8. PRECS I PREGUNTES
8.1. Del Sr. Perez.
És un tema que ja hem parlat un parell de cops amb el regidor Sr. Serratusell, però bé, ho
deixarem una mica més clar aquí, des del PSC-CP volem denunciar la falta de neteja de les
vies del tren al pas pels nostres barris. Ja sabem que no és responsabilitat del nostre
ajuntament, però els nostres veïns ens demanen que s’insti a l’autoritat competent perquè

mantingui les vies i el seus voltants en unes condicions dignes, ja que fins i tot corretegen rates
i això ho sap vostè perfectament. No aportaré cap foto més, perquè no em diguin demagog,
però ja sabem per on anem.
Per això demanem al regidor competent que insti a ADIF a la neteja i el manteniment en
condicions dignes de les vies i els seus voltants. Moltes gràcies, ja ho hem parlat, no aportarem
fotos com ja he comentat, però si que és un tema que portem dos anys treballant-lo, sabem
que no és una cosa de vostès, però sí que han de fer més pressió, estarem al darrera,
seguirem al darrera, com amb més d’un tema, que anem al darrera seu.
8.2. De la Sra. Fernandez.
És un prec. Bé, com tothom sap el canal de comunicació oficial de tots els ciutadans amb
l’administració és mitjançant instància formal, ja sigui via telemàtica o via presencial a través de
l’OAC. Sabem que la celeritat de les respostes responen a l’estudi i a la índole i la complexitat
que exposa el demandant, però des del grup municipal PSC-CP tenim en possessió diverses
instàncies amb una resposta i una demora creiem que molt superior al que seria normal.
Pensem que és del tot inadmissible tenir una instància sense contestar amb data del 2 del 12
del 2019, estem al 24 del 11 del 2021, tot i haver informat al regidor o regidora competent.
Preguem si us plau des d’aquesta sala de ple que vetllin com a servidors públics com a bons
servidors d’aquest canal i demanem rigor, seriositat i respecte cap al ciutadà i les seves
demandes.
8.3. Del Sr. Iruela.
La meva pregunta va en relació a la zona de cal·listènia que tenim aquí a l’espai Poblet. Els
veïns i veïnes que fan servir aquest espai, l’equip de cal·listènia, ens han traspassat la queixa
de que hi ha manca d’il·luminació. Manca d’il·luminació perquè quan les pistes de fora tanquen
la llum, doncs es queden sense cap mena d’il·luminació. La pregunta va de si hi ha alguna
possibilitat de dotar d’il·luminació aquesta zona perquè puguin desenvolupar la seva activitat
amb normalitat.

RESPOSTES
Del Sr. de la Torre:
Bé, donaré resposta de retorn al Sr. Perez, en base a que la pregunta o al prec o a la denúncia
que fa. És cert que no és competència municipal ni de l’ajuntament, el manteniment, però sí
que és una responsabilitat vetllar perquè és mantingui en les millors condicions. De fet
desgraciadament és així i entitats supramunicipals que realitzen activitats al municipi, es una
constant perseguir-los perquè mantinguin els espais amb la major dignitat possible. De fet la
setmana del 8 de novembre, i la setmana posterior del 15, ADIF ha estat realitzant tasques de
manteniment a la zona de la R2 i a la zona de la R4, fent tasques de desbrossament i de
neteja. Si no els veuen no es que no existeixin. Senzillament i per acabar, no hi ha cap desídia
per part del govern municipal en aquesta tasca i el treball de fiscalització i de seguiment que es
realitza és el més intens que es pot fer i es fa, i de fet és així.
Del Sr. Serratusell.
Referent al tema que ha comentat sobre les plagues, des de Salut Pública ja portem quatre
mesos fent un control exhaustiu sobre aquestes zones, si vol ja li mostrarem les fitxes de
seguiment que hem anat fent amb l’empresa que tenim contractada i bé en principi continuem
treballant en el tema.
De la Sra. Alcaldessa.
Passarem com sempre les respostes per escrit. A la Sra. Fernandez, en tot cas dir-li que estem
completament d’acord amb la seva observació, estem completament d’acord amb vostè, no és
seriós tenir una instància sense contestar des del desembre de 2019. Jo li pregaria que me la

fes arribar, per saber a quina àrea anava dirigida, quin és el problema i què ha passat amb
aquesta instància. I és cert, és cert que triguem una mica en contestar algunes instàncies i és
cert també que estem posant els mecanismes i les eines per millorar aquest canal de
comunicació. En cap cas és per falta de rigor o de respecte cap al ciutadà o ciutadana, això els
hi asseguro. És simplement una disfunció en l’organització i, per tant, com a tal ho estem
entomant i estem intentant millorar el canal de comunicació.
Del Sr. Garrido
Sí, del tema de la cal·listènia, això ja vam parlar directament quan es va fer el projecte amb els
que van crear el projecte, ja vam comentar-ho i ja ens va traslladar aquesta petició, perquè son
gent que utilitza normalment aquest tipus d’instal·lacions i sí que ho tenim en compte i estem
mirant ja a veure quin tipus d’actuació podem fer perquè, com bé comentaves, quan al camp de
fora s’apaguen les llums, el que és el tema de cal·listènia, només amb la llum de via pública no
és suficient per tal de que pugin realitzar l’activitat de manera decent. Per tant sí que estem ja
estudiant d’instal·lar algun tipus de focus o quelcom que il·lumini la zona de cal·listènia.
La Sra. Alcaldessa conclou: Passarem, com sempre diem, passarem les respostes per escrit.
Les penjarem també a la pàgina de transparència perquè qualsevol ciutadà o ciutadana que
vulgui saber la resposta a aquestes preguntes que ha plantejat l’oposició tinguin accés a les
respostes.

Sense més assumptes a tractar, a dos 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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