ACTA NÚM. 20200000001 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL
DIA 27 DE GENER DE 2022.
A Montcada i Reixac, el dia 27 de gener de 2022, a dos quarts de set de la tarda es
reuneixen en sessió ordinària del Ple, virtual i pública, a l'empara i amb compliment
dels requisits de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, mitjançant videoconferència que es retransmet en directe al canal
youtube, sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Laura Campos Ferrer, els membres
de la Corporació que s'indiquen, a fi de celebrar sessió plenària de l'Ajuntament.
Hi assisteixen:
Nom
LAURA CAMPOS FERRER,
MARIA DEL MAR SEMPERE MARTINEZ
JUAN CARLOS DE 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
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA
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Excusa la presència
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA

Regidora

PSC-CP

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

ORDRE DEL DIA:
1.QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 APROVACIÓ DEL’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 2021000017
CELEBRADA ELS DIA 23 DE DESEMBRE DE 2021.

S'aprova per unanimitat l’acta núm. 202200000001, corresponent a la sessió del Ple
de l'Ajuntament celebrada el dia 23 de desembre de 2021.
1.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
DECRET NÚM. 3164/2021, FINS EL DECRET NÚM. 48/2022, DE 14 DE GENER DE
2022.
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. 2021003164, de data 13 de desembre de 2021, fins el núm. 2021000048, de 14
de gener de 2022.
El Ple en resta assabentat
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1 APROVACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ
(EXPEDIENT NÚM. 31/2021-COSS)
El Sr. Garrido, president de l'Àrea Econòmica, explica la proposta: Portem a aprovació
aquest expedient de contractació pel que son els casals d’estiu. Aquest contracte el
seu valor són 774.448,80 € per dos anys, més dos de pròrroga, més una possible
ampliació del 20 %.
El número de places seria de 380 places amb 10 vetlladors i la novetat sobretot és que
s’inclou en aquets plec el que són els casals de joves. Fins ara aquests casals diguem
que es suportava amb personal de la casa i conjuntament amb el suport d’alguna
empresa dedicada a aquest sector. Aleshores, què ens permet això? doncs alliberar
dues persones concretament del sector de la regidoria d’infància i joventut i poder
ampliar el que són els serveis i les accions que es fan durant l’estiu a Can Tauler i des
de la regidoria d’infància i joventut.
Per tant en aquest sentit ens permet ampliar les accions que es fan des de la regidoria
durant l'estiu, ja que fins ara estaven ocupats, tenien ocupació en el que és el casal
d’estiu i ara ens permet alliberar aquestes dues persones i poder prestar amb millor
qualitat i amb més oferta els serveis des de l’ajuntament, concretament des de la
regidoria d’infància i joventut.
També anunciarem properament les modificacions que hi haurà, degut a que ja no es
un any en pandèmia com l’any passat, ja preveiem que serà un any normal i per tant ja
informarem a la gent de les dates d’inscripció, etcètera, del casal.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 31/2021-COSS, incoat per Providència
de la regidoria d'Infància i Joventut, que té per objecte la prestació del servei
consistent en el Casal d’Estiu de Primària i de Secundària;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació
obert i harmonitzat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte és de 774.448,80 euros, corresponent a dues
anualitats, dues pròrrogues eventuals i una ampliació màxima eventual del 20% del
preu;

Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i la
resta de la normativa aplicable,
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 21
de gener de 2022,
El Ple, amb l’abstenció dels membres del grup municipal Cs (3) i amb el vot a favor
(16 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (5) i
d’ERC-AM (5), acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. 31/2021-COSS, que té per
objecte la prestació del servei consistent en el Casal d’Estiu de Primària i de
Secundària.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei
esmentat pel procediment obert i harmonitzat per raó de la quantia.
TERCER. Aprovar els documents comptables corresponents, inclosos a la llista
annexa amb referència núm. 12022000004.
2.2 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2021.
La Sra. Alcaldessa expressa: Si us sembla faig la mateixa petició que fem sempre, que
tractem aquests dos punts 2.2 i 2.3 al ple de manera conjunta, que són donar compte
del període mitjà de pagament, del PMP, i del nivell de morositat corresponent al quart
trimestre de 2021.
El Sr. Garrido explica: Sí, els nivells de morositat pel que fa al període mitjà de
pagament que estableix la llei que ha de ser un màxim de trenta dies, pel que fa a
l’ajuntament son 19,30 dies, l’OAIL 22,50 i el global 19,31; i pel que fa a la morositat
que la llei estableix que ha de ser un màxim de seixanta dies, l’ajuntament està amb
31,12 dies i l’OAIL amb 36, 92 dies.
Com podeu veure, diguem que també és una altra dada històrica, tit i que ja vam
portar a ple fa un any o així amb aquestes dades que també van ser històriques; ens
trobem amb una reducció dels dies de manera important, per exemple l'ajuntament
està en 19 dies i això el que ens permet és que els proveïdors cobrin en menys de 30
dies, per tant jo crec que és una molt bona noticia igual que la morositat que estem
més o menys a la meitat del que diu la llei.
També volia informar que aquest any el volum de factures que es traspassa d’un any a
un altre tenim una previsió que sigui molt més reduït que l’any passat. L’any passat va
ser 1.600.000 € i aquest any serà aproximadament de mig milió, això significa un milió
d’euros menys. Per tant jo crec que és una molt bona noticia i fruit de la feina que
s’està fent amb responsabilitat, serietat i rigor tant des de l’Àrea Econòmica com de
totes les àrees, que ens permet anunciar aquesta bona noticia que segurament no
passem cap factura extemporània pel ple, sinó que hi ha aquesta noticia que son
500.000 euros dels quals 300.000 correspon a la última factura de Fomento, ja que

amb Fomento quedarà amortitzada, per tant diguem que son uns 200.000
aproximadament en factures que es passen d’un any a un altre i que la més tardana és
una, crec si no m’equivoco del novembre, per tant ja donarem més informació, però
tenim aquesta previsió de que només son 500.000 en comparació amb l’any passat
que van ser 1,600.000 euros. Per tant es 1,1 milions d’euros menys que l’any
passat.Res més, gràcies.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: És indubtable que anem
millorant. Vaja, com aquell nen que progressa poc a poc i adequadament durant el
curs, això no significa que tinguem ja l’aprovat final, s’ha de seguir treballant com sé
que treballen des de l’Àrea Econòmica, almenys amb les que jo treballo, em refereixo
als que treballen en aquesta àrea a l’ajuntament específicament i que efectivament
estem en una bona dinàmica, una bona línia, però que no es quedi aquí, s’ha d’arribar
més enllà. Sempre és agradable saber que es va millorant i es reduirà, sobretot a qui
es deuen diners, el temps que trigaran en cobrar les seves factures.
Vist l'informe de l'Interventor, el text del qual és el següent
“Que emet aquesta intervenció en compliment del que disposa el 1040/2017, de 22 de
desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos
dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
I.L’article 3.1 d’aquest Reial Decret estableix que, per al càlcul econòmic del període
mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es tindran en compte
les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de
factures o sistema equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de
la mateixa data.
II. L’article 3.2 del mateix Reial Decret indica que queden excloses les obligacions de
pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració d'administracions
públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional i les obligacions pagades amb càrrec
al Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden
excloses les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius
de compensació o actes similars dictats per òrgans judicials o administratius
III. L’article 6.2 del citat Reial Decret estableix que les comunitats autònomes i les
corporacions locals han de trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i
publicar periòdicament, d'acord amb el que es prevegi en l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de
informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, la següent informació
relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit, segons correspongui, al
mes o al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral,
segons correspongui, i la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d'operacions
pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral,
segons correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.

En aquest sentit, la disposició transitòria única indica que la primera publicació
mensual de la informació que preveu aquest Reial Decret devia tenir lloc al mes
d'octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera
publicació trimestral fou el mes d'octubre de 2014 referida al trimestre anterior.
IV. Aquest Ajuntament ha elaborat, d’acord amb les instruccions rebudes des
d’aquelles Administracions, la corresponent informació del quart trimestre de l’any
2021.
V. Les dades corresponents al 4t trimestre de l’any 2021 del període mitjà de
pagament de la Corporació són els següents:
- Ajuntament de Montcada i Reixac
19,30 dies
- Org. Autònom local d’informació Local
22,50 dies
PMP global
19,31 dies
VI. S’adjunta al present informe als efectes pertinents la documentació següent:
1) Informe corresponent al període mitjà de pagament global a proveïdors
trimestral.
2) Informe corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors trimestral,
detall per entitats”.
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 21 de gener de
2022.
El Ple resta assabentat de l'informe de la Intervenció del període mitjà de pagament
corresponent al quart trimestre de 2021.

2.3 DONAR COMPTE DEL NIVELL DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 4T
TRIMESTRE DE 2021.
Vist l'informe de l'Interventor, el text del qual és el següent:
“Que emet aquesta intervenció en compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
I.

L’article 4 d’aquesta Llei estableix l’obligació de presentar un informe sobre el
compliment dels terminis previstos per aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de l’entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’incompleix el termini.

II. L’article 5 de la mateixa Llei es refereix a la tramitació de tota factura o document
justificatiu de despesa lliurat al registre d’entrades de la Corporació i que amb una
antiguitat d’un mes encara no s’hagi remés a l’òrgan responsable d’aprovar.
III. Aquesta informació abans referida s’ha d’elaborar d’acord amb allò que disposin en
l’àmbit de les seves respectives competències el Ministeri d’Economia i Hisenda.
IV. Aquest Ajuntament ha elaborat, d’acord amb les instruccions rebudes des del
Ministeri d’Economia i Hisenda, la corresponent informació del 4t trimestre de l’any
2021, que inclou la informació relativa a l’Ajuntament i el seu ens dependent
(Organisme Autònom).

V. Així mateix, la intervenció municipal ha advertit als centres gestors municipals
d’aquelles factures municipals entrades al registre 30 dies abans del final del 4t
trimestre i que encara no han estat tramitades.
VI. Les dades corresponents al 4t trimestre de l’any 2021 del nivell de morositat de la
Corporació, són els següents:
Ajuntament de Montcada i Reixac

31,12 dies

Org. Autònom local d’informació Local

36,92 dies

VII. S’adjunta al present informe als efectes pertinents la documentació següent:
3) Informes de morositat corresponents al quart trimestre de 2021 segons models
requerits pel Ministeri d’Economia i Hisenda.
4) Advertiment adreçat a les Àrees de l’Ajuntament sobre la facturació no
tramitada amb una antiguitat superior a un mes, des de la seva presentació al
registre municipal , amb els respectius llistats de factures.
5) Respostes rebudes en el seu cas de les respectives Àrees en relació al
comunicat anterior.
De tota la qual cosa, s’informa al Ple als efectes procedents“.
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 21 de gener de
2022,
El Ple resta assabentat de l'informe de la Intervenció del nivell de morositat,
corresponent al quart trimestre de 2021.

3. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
3.1 APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ ANUAL DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE
BÉNS IMMOBLES A 31 DE DESEMBRE DE 2021.
La Sra. Alcaldessa explica la proposta: Cada inici d’any la llei obliga als ajuntaments a
que actualitzem l’inventari municipal de bens immobles. Com podeu veure a la
documentació, aquest any 2021 hem donat d’alta una finca que és fruit d’una
expropiació d’una zona verda, que va ser expropiada a petició d’una família al Turó de
Vista Rica. És un terreny situat al Turó de Vista Rica de Montcada i Reixac, classificat
com a sòl urbà i qualificat com a sistema de espais lliures, parcs urbans, clau 6, pel
Pla General Metropolità de 805 metres quadrats de superfície. Deriva d’un acord del
ple de data 26 de febrer del 2021 i el preu just va ser fixat i pagat per un import de
41.000 euros el 14 de juny de 2021 quan es va signar també l’acta d’ocupació i el
pagament.
Les següents finques son unes finques derivades del projecte de reparcel·lació en
l’àmbit delimitat per la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de
l’Estany de Gallecs. Són les finques de les fitxes 2/21, 3/21, 4/21 i 5/21. El següent
immoble que actualitzem i donem d’alta a l’inventari és un habitatge al carrer Aigües,
que servirà per ampliar el parc d’habitatge social de l’ajuntament i de la regidoria
d’Habitatge.
I l’ultima fitxa que donem d’alta és la fitxa 7/2021 que correspon a uns trams de vials
situats davant d’una nau industrial a construir als carrers Can Cuiàs 2-8, Fusters 6-8 i
Vidriers 2 al Polígon Industrial de Can Cuiàs. Ara encara estan sense urbanitzar quan
acabin aquestes obres d’urbanització i estigui signada l’acta de les realització de les
obres d’urbanització en el cas d’aquest carrers com deia Can Cuiàs 2-8, Fusters 6-8 i

Vidriers 2,al polígon industrial aleshores podran obtenir la llicència de primera
ocupació de l’edifici i aquesta seria l’actualització dels bens immobles de l’inventari a
data de 31 de desembre de 2021. És aprovació de la rectificació anual.
Els ens locals han de tenir aprovat un inventari de llurs béns patrimonials, tal i com
determinen l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(TRLMRLC) i article 100 del Decret 336/198, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL).
De conformitat amb allò establert a l'article 102 i 103 del RPEL, l'Inventari general s'ha
d'actualitzar continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació.
Atès que la rectificació s'ha de verificar anualment i han de quedar reflectides les
incidències de tot tipus dels béns i drets durant aquest període.
Vista la rectificació anual de l'Inventari municipal de béns immobles, que recull les
altes, baixes i modificacions que han experimentat durant l'any 2020 els béns
immobles de titularitat municipal.
Vist que les principals modificacions, pel que fa a les altes en els béns immobles de
l'Ajuntament durant l'any 2021, consisteixen en les següents:
- Finca expropiació Zona verda, PE Turó de Montcada, carrer Domènec Fins núm. 82
(1_2021).
- Finques derivades del projecte de reparcel·lació a l’àmbit delimitat per la Modificació
Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’Estany de Gallecs (2_2021, 3_2021,
4_2021 i 5_2021).
- Habitatge carrer Aigües 31, 2n, 1a (6_2021).
- Vialitat al carrer carrers Can Cuiàs 2-8, Fusters, 6-8 i Vidrers, 2 (7_2021).
Atès que els béns i drets relatius als béns immobles apareixen agrupats segons els
epígrafs i subepígrafs que disposa l'article 106 del RPEL.
Atès l'article 105 del dit Reglament, que estableix que correspon al Ple l'aprovació,
rectificació i comprovació de l'Inventari municipal, i que s'haurà de trametre còpia a
l'administració Estatal i de la Generalitat de Catalunya.
Vista la proposta de l'Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió Informativa de
Presidència, celebrada per videoconferència el dia 21 de gener de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la
sessió, dels 21 que formen la Corporació municipal:
PRIMER. Aprovar la rectificació anual de l'Inventari municipal de Béns Immobles
corresponent a l'any 2021.
SEGON. Fer pública la informació relativa a la rectificació de l'Inventari de Béns
Immobles al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, en
compliment de l'article 11.2 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern
4. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha

5. MOCIONS
No n’hi ha
6. PRECS I PREGUNTES
6.1. De la Sra. Del Pino:
Fa ja, no sé si va ser el ple passat, no recordo quan va ser, crec que va ser l’anterior,
ja vaig dir al·ludint quelcom referent a la violència als nostres camps de futbol. Bé, ahir
desgraciadament un integrant d’una entitat esportiva com és el San Joan no tan sols
va insultar a altres integrants del grup de base del Montcada posant-se amb les seves
famílies i més, sinó que va haver de ser agafat pels seus propis companys del San
Joan perquè no agredís a una dona, tot i dir que era una dona. Jo crec que és un fet
molt greu, no s’ha de consentir, no només aquest tipus d’actitud respecte als membres
del nostre municipi, sinó d’entitats esportives d’unes respecte a les altres. Crec que el
fet de que tal i com estem, amb aquesta sensibilització, que tractem de portar a la
nostra societat, denunciant, queixant-nos de que el masclisme que encara existeix en
moltes coses, doncs que perquè no t’hagin passat una pilota on tu la vols, no es motiu
per començar insultar a ningú i molt menys per amenaçar i quan et diuen que és una
tia, que diguis que tant et fa i dius que li trencaràs la cara. A mi em sembla que aquí
l’Ajuntament, com a entitat que sempre s’ha posat al costat de la defensa de gènere,
com hauria de fer el seu propi club, que jo directament si fos el seu propi club
l’expulsaria pel que queda de temporada i no em tallo, no diré qui és perquè ja bastant
vergonya haurà de passar quan això ja es sàpiga, i és que es un tio que va
amenaçant, perdó per l’expressió de tio, no diré que és un senyor perquè no ho és, i
dir que és un home, tampoc ho és. Aquest individu es dedica a amenaçar a una
jugadora dient que li trencarà la cara i que tant li fa que sigui una dona i que hagi de
ser agafat, cosa que parla molt bé dels seus companys d’equip que no tenen perquè
pagar les vergonyes que aquest senyor esta fent pagar al seu club.
Per tant entenc que des d’aquí sol·licito que això no quedi en una simple advertència,
ja ho mirarem o ja no, crec que aquí, tant el San Joan com el propi Ajuntament en sí,
han de prendre mesures perquè aquest senyor el que queda de temporada no torni a
trepitjar un camp del nostre municipi, perquè no representa el nostre municipi i no
representa un esport que hauria d’aportar un altre tipus de valors i crec que aquesta
actitud hauria d’eradicar-se d’arrel i no val que demani perdó, que no passa res i que
no ho tornarà a fer. En primer lloc perquè l’actitud amb la que ja es va anar, perquè no
li corresponia al San Joan fer servir la instal·lació a aquella hora, sinó que, a sobre, no
li deixaven fer ús a l’equip que sí tenia horari per fer l’entrenament, sinó a sobre
aquesta actitud xulesca i de “macarra” que es va arribar a veure i que ha provocat
l’estupefacció per part de la resta d’integrants d’altres equips, com suposo que de
molts també del San Joan.
Per tant des d’aquí exigeixo i sol·licito a l’Ajuntament que prengui mesures i així al
propi club de San Joan i al seu president, que deu estar discutint amb les porteres, que
les pobres fan la seva feina, les porteres de les instal·lacions de la Ferreria, i que es
dediqui a mirar que els seus jugadors, que al cap i a la fi és el que ell representa
també, es dediquin a altres coses que no insultar i o amenaçar a jugadors d’equips
companys que no rivals.
Per tant exigeixo una actitud que sigui contraria a aquests tipus de situacions de
violència masclista, perquè això es violència masclista no tan sols verbal sinó que si no
el subjecten allà els seus altres companys, li hagués arribat a pegar a una dona per no
passar la pilota. De veritat em sembla sorprenent. Per tant entenc que aquesta
persona danya els valors del futbol, danya greument al club, perquè el que pensarà
qualsevol és que aquests del San Joan son uns impresentables, i no. No, el que ha de

fer el San Joan és que, directament, aquest senyor no torni a jugar el que resta de
temporada, així té temps per reflexionar si això és el que vol.
I una altra cosa, ha de fer-s’ho mirar, perquè una persona a la que li passen una pilota
malament, ja vulgui pegar a un dona, molt centrat no està, el sentit de l’equitat no el té
molt bé.
Per tant exigeixo a l’ajuntament que depuri responsabilitats i al San Joan directament
exigeixo que expulsi a aquest jugador del seu equip i que no el deixin entrar en cap
altra instal·lació esportiva en el que queda d’any, i per l’any que ve, ja veurem com es
porta.
La Sra. Alcaldessa expressa: Evidentment des de la regidoria d’Esports i des de la
mateixa regidoria d’Igualtat mirarem quines són les actuacions conjuntes que es poden
fer al respecte.
El Sr. Garrido, com a regidor d’Esports, respon: Està clar que investigarem els fets, i
s’actuarà de la forma que calgui, un cop tinguem els fets depurats i un cop tinguem
constància i tota la informació del que va passar ahir. Crec que tots i totes estem
d’acord i des de l’ajuntament no tolerem ni permetem aquest tipus d’actituds, com
també altres actituds, no només en aquest sentit, en un dia entre setmana, sinó en
partits trobades entre equips del mateix municipi, doncs crec que són actituds que no
hem de tolerar dins de l’esport i menys a Montcada.
La Sra. Segovia, com a regidora d’Igualtat, Feminismes i LGTBI, respon: No hi ha cap
acció que justifiqui una agressió, per tant, tolerància zero; nosaltres farem tot el que
calgui. Per molt que investiguem i veiem els fets, sí que us ben asseguro que des de la
regidoria de feminismes i igualtat farem tot el que estigui a les nostres mans. Tot el
suport a aquella dona que no havia d’haver aguantat ni aquelles paraules ni aquella
agressió que com bé diu la companya Sra. Del Pino. Això és violència masclista, això
és maltractament i això és una agressió en tota regla. Llavors des d’aquí condemnar
aquest fet fermament i que estem al costat d’aquesta dona pel que necessiti, per si en
algun moment necessita algun suport, alguna ajuda o algun assessorament que no
tingui cap dubte en venir a la regidoria.
6.2. Del Sr. Romero:
Bé, hem rebut moltes queixes, sobretot del barri de Mas Rampinyo, referent a
l’excessiu temps que s’ha tardat en posar en funcionament l’ascensor del pas
subterrani que connecta la carretera de Ripollet amb l’avinguda Catalunya, ja que
s’han vist seriosament afectades i diàriament moltes persones grans i amb mobilitat
reduïda. Des de Cs sol·licitem un informe per part de l’equip de govern i quines
mesures tenen pensades perquè la ciutadania no estigui en futures avaries tant de
temps sense poder utilitzar dit ascensor.
El Sr. de la Torre respon:
Nosaltres som els primers en lamentar la situació la demora i el temps transcorregut.
Es va detectar l’avaria en una revisió de manteniment que es va realitzar el 20 de
desembre. Era el cable tractor, que tenia un problema, amb la qual cosa per la
seguretat de les persones es va ordenar aturar la instal·lació i certament hem tingut
problemes amb el proveïdor, amb el subministrament del cable de recanvi, coincidint
amb les dates nadalenques i a més les circumstàncies especials de la pandèmia que a
vegades generen problemes afegits que estan lluny del nostre control. Es va reparar el
divendres passat, es van posar en funcionament les escales mecàniques, es van fer
les revisions oportunes i ja estan en perfecte estat. Les actuacions que realitza
l’ajuntament son revisions permanents, de fet en una d’aquestes inspeccions es va
detectar aquesta avaria i és el manteniment que es realitza.

Tornar a reiterar a la ciutadania perquè som conscients de la dificultat i els problemes
de mobilitat que genera aquest punt concretament i seguim treballant en la línia que
s’està seguint fins ara, que és el manteniment permanent d’un espai tan necessari i tan
funcional per la ciutadania
6.3. De la Sra. Lopez:
Nosaltres volem fer una pregunta perquè ja fa aproximadament un any que en un ple,
exactament al ple del mes d’abril, es va aprovar la creació de l’anomenada Taula de
Cultura i les Arts, així com el dia cultural popular a Montcada i Reixac. D’aquesta
manera ens agradaria saber en quina situació es troba aquesta taula, ja que ens
consta que ni s’ha informat formalment a les entitats que la tenen que constituir i en la
nostra opinió és una proposta de ciutat que hauria d’haver-se posat en marxa amb un
avantprojecte o fins i tot reunions participatives. Per tant una mica el que percebem
que del que hauria de ser un projecte per fomentar el teixit associatiu i la participació
ciutadana, proposat pel grup PSC-CP, s’està quedant de portes endins i no està veient
la llum per a materialitzar la seva constitució, així que ens agradaria tenir informació
sobre aquest tema..
La Sra. Borràs, com a regidora de Cultura, respon: M’estranya i em sorprèn que digui
això, perquè totes les entitats de cultura tradicional i popular han estat informades que
estem programant la propera reunió. Hem parlat amb el grup de diables, hem parlat
amb els castellers, hem parlat amb l’agrupació sardanista, hem parlat amb tots i saben
perfectament que la setmana que ve se’ls citarà per poder tenir la primera reunió. Hem
parlat amb els grups de cultura popular i tradicional, son els primers que es posaran en
marxa. No entenc, a més vaig informar en aquets sentit a la Sra. Alcalà, li vaig explicar
que ella també m’ho va preguntar, que estàvem en marxa, que ens deixessin passar
les festes de Nadal i que de seguida, en el més de gener i febrer, ens posaríem en
marxa i avisaríem a totes les entitats.
La Sra. Lopez indica: Tenim constància de que això no és així, però bé.
La Sra. Borràs exposa: Bé, m’estranya moltíssim, castellers ho saben, geganters ho
saben, perquè vaig parlar jo personalment amb tots els grups. De totes maneres us
passaré la resposta per escrit i si voleu, doncs bé, ho aclarirem.
6.4. Del Sr. Iruela:
Bé, jo tinc varies preguntes. La primera va dirigida a serveis, al Sr. de la Torre. Ara
estem en època de poda de l’arbrat, que són sempre per aquesta època i d’aquesta
manera no es veu, diguéssim, afectat el tema del creixement, perquè no fa falta la
saba per tirar. Però la pregunta es: Quin calendari tenim, Sr. de la Torre, de poda de
l’arbrat al nostre municipi? Si ja està fet, s’està començant? I sobretot, per part de
l’empresa que està contractada a tal efecte, i en particular en aquest calendari, quan
s’efectuarà la poda de l’arbrat a la rambla del Països Catalans? Perquè porten des de
2019 sense fer-la.
6.5. Del Sr. Iruela:
La pregunta va en relació als fets ocorreguts al Pla del Besòs, on van perdre la vida
dues persones, malauradament. Que ha posat de manifest l’estat degradat de la zona i
l’evidència de la falta, de la manca de polítiques socials i d’habitatge, en concret que
pateixen les persones que viuen a la zona, a més de les activitats il·lícites que es fan a
la mateixa. La meva pregunta és: Quines mesures es van prendre des de la constitució
del consorci del Besòs el 2016 a iniciativa de la Sra. Colau per eradicar el barraquisme
a la zona i rehabilitar l’estat natural del pla del Besòs?
La segona pregunta és: Des de l’ajuntament, quin seguiment s’ha fet a data d’avui per
prevenir i evitar que continuï la proliferació de més barraques a la zona? Quin és el

seguiment des dels serveis socials per donar servei d’habitatge a les persones que
viuen a aquestes barraques?
I per últim: Que s’ha fet des de l’ajuntament per pressionar a administracions
supramunicipals com la Generalitat per posar d’una vegada per totes solució a un
problema que està enquistat en el temps i conegut, considerant que l’ajuntament per si
sol no pot fer front a un problema de tal magnitud?.
La Sra. Alcaldessa respon: D’acord bé, aquesta és una resposta molt extensa. En tot
cas la resumiré molt breument i ja li passarem la resposta per escrit. El problema del
barraquisme al Pla de Besòs es remunta ja al 2008. Els primers expedients de
disciplina urbanística daten de l’any 2008. Van començar, com comentaven, com a
horts al voltant de la llacuna natural i, arran de la crisi, van anar proliferant aquests
infrahabitatges i aquestes persones malvivint a les barraques. Des del Consorci del
Besòs, que es va crear abans del l’any 2016, jo m’imagino que vostè Sr. Iruela el que
vol dir és arran de l’agenda Besòs, que es va presentar en el marc i en el sí del
Consorci del Besòs. Des del 2016 hem anat treballant de la mà del Consorci del
Besòs, de fet es va sol·licitar un estudi econòmic, un projecte per saber quan costaria
enderrocar, aproximadament, aquestes barraques. Aquest estudi no només ens diu
que l’ajuntament no pot fer front per si sol econòmicament, perquè no tenim els mitjans
ni els recursos econòmics, sinó que a més a més s’hauria d’actualitzar, perquè com bé
saben ara al marge dret estan també començant a ubicar-se barraques.
Des de l’ajuntament, pregunta què hem fet fins a data d’avui, doncs sol·licitar aquest
informe, treballar amb el Consorci del Besòs també per demanar, per sol·licitar una
diagnosi urbanística i social, perquè no sabem de quina realitat estem parlant
exactament. Hem d’entendre i de saber que és un lloc que és molt hermètic, que es
molt fluctuant, que hi ha realitats molt diverses, no només hi ha gent que va als horts
només els diumenges o els caps de setmana, sinó que trobés també persones que
dins de l’hort doncs han habilitat una barraca i esta allà vivint; i després evidentment
doncs també totes les activitats il·legals com desballestament de vehicles, de ferralla,
de palets i altres activitats il·lícites. Per tant, la realitat és molt diversa i per això
sol·licitem aquesta diagnosi social i urbana. A més a més, també des de serveis
socials a nosaltres ens consta que tenim només 17 persones, són 17 persones
empadronades al municipi i en les properes setmanes i en els propers dies el que es
farà és una actualització d’aquest cens, d’aquest padró perquè desconeixem si
aquestes persones continuen o no vivint allà, perquè com deia és tot molt fluctuant.
Jo crec que des de l’Ajuntament de Montcada aquests darrers dies, aquestes darreres
setmanes no se’ns ha escoltat dir res més que demanar ajuda a altres administracions.
Creiem que és una molt bona noticia que la Generalitat de Catalunya s’inclogui o passi
a formar part del Consorci del Besòs, evidentment necessitem de totes les
administracions per posar solució no només al problema del Pla de Besòs, sinó a
molts altres problemes i molts reptes també en positiu que tenim als municipis de l’eix
Besòs. Per tant bones noticies, també des de la Diputació de Barcelona ens vam
reunir l’altre dia per ampliar el parc fluvial i ampliar-lo a la zona del pla de Besòs, que
això es va aconseguir en el pla dins de la roda de les subvencions de l’àrea de la
Diputació de Barcelona, però també dels fons europeus. Per tant anem treballant i
anem coordinant-nos amb totes les administracions. La setmana que ve també tenim
ja reunions amb la conselleria de drets socials per començar tractar el que és la
problemàtica social, que ha de ser la primera a la que li hem de donar solució; després
ja vindrà l’enderrocament i ja vindrà la recuperació del medi natural, però el més
important i el més urgent, a dia d’avui, es donar-li solució a la problemàtica, la greu
problemàtica social. Per tant us anirem informant de totes i cada una de les reunions
que anem tenint amb les diferents administracions i us anirem informant també de les
passes que anem fent des de l’ajuntament.
De totes maneres de tot això ho passarem per escrit, perquè, a més a més, estem
també treballant una resposta al Síndic de Greuges, que també ens ha fet un

requeriment preguntant, informant-se, sobre el tema del pla de Besòs i per tant jo crec
que gairebé li podem donar la mateixa resposta que li donarem al Síndic, perquè més
o menys les preguntes son del mateix estil o son les mateixes.
El Sr. de la Torre respon: En primer lloc, no és cert que no es fes podar el 2019, sí que
es va fer poda. El calendari exacte i precís de poda i replantació que es realitza li
facilitaré de manera precisa, però crec que va de desembre a febrer i el que sí estem
fent i el criteri, que ja ho vam explicar en algun moment, la qüestió de la naturalització
dels espais i amb el criteri d’evitar l’efecte illa de calor que com sap vostè es dona a
les superfícies urbanes pel creixement i l’increment del ciment, i la poda es fa
orientada, amb la proliferació de les branques dels arbres, a dotar aquest filtre i a
tractar de reduir l’augment de temperatura als espais urbans.
Però sí que es realitza la poda i quan tinguem l’informe correcte amb les dates i el
calendari precís li farem arribar, però sí que es fa poda i d’una manera permanent i en
els temps que corresponen.
6.6. Del Sr. Egea:
Jo tenia un prec que em fan arribar uns ciutadans d’aquí del nostre municipi i és sobre
una instància per demanar informació de la compra d’un nínxol al cementiri de la
nostra localitat, que va ser enviada va fer aquesta setmana un any i a dia d’avui no han
rebut cap contestació. El document va ser enviat per via correu electrònic, es a dir si
que els va arribar la confirmació de que l’havien rebut. La instància és una dels
mecanismes oficials que té la ciutadania per fer arribar les seves queixes i
suggeriments, preguntes o dubtes o, en aquest cas, obtenir informació i creiem que un
any és molt temps sense contestar, sabent que l’administració té 30 dies hàbils per
contestar. Entenc que quan arribem a una certa edat i els que volen fer la compra
d’una propietat que a ningú ens agradaria tenir és per un motiu d’importància, almenys
per aquesta família i no es mereixen que un any ningú els hagin contestat. Els hi
demano si us plau que es posin en contacte amb aquesta família i res més. Jo si volen
els hi passo el número de instància i a qui li correspongui i la documentació que tinc.
La Sra. Alcaldessa respon: Doncs sí, Sr. Egea. Si ens passa, si us plau, el número
d’instància, investigarem a veure què és el que ha passat i el motiu pel que no se li ha
donat resposta a aquest veí de Montcada que feia aquesta petició.
Sense més assumptes a tractar, a un quart de vuit del vespre la presidenta aixeca la
sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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