ACTA NÚM. 20200000002 DE LA SESSIÓ
CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2022.

EXTRAORDINÀRIA

DEL

PLE

A Montcada i Reixac, el dia 24 de febrer de 2022, a dos quarts de set de la tarda es
reuneixen en sessió extraordinària 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.
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Excusen la presència
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ORDRE DEL DIA:
ASSUMPTE ÚNIC. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚMERO 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

El Sr. Garrido, president de l’àrea Econòmica, explica la proposta: En aquest ple portem
la modificació de la ordenança de la famosa Plusvàlua. Com bé sabeu, el passat 26
d’octubre va sortir una sentència del Constitucional que deixava invalidada la fórmula
aplicable en aquest impost i, per tant, l’impost quedava automàticament neutralitzat. No
desapareixia l’impost com a tal, però sí que desapareixia la seva recaptació. A partir
d’aquell dia tot el món municipal es va posar en alerta, ja que aquest impost a nivell
estatal és el segon impost més important i a nivell municipal, en el nostre cas seria el
tercer. Va ser un cop bastant fort pel món municipal, ja que en aquell moment,
automàticament, suposava una reducció dels ingressos d’una quantitat bastant
important. En el cas de Montcada i Reixac, estem parlant de 2,7 milions, que més
endavant quan expliqui ordenança explicaré una mica quina és l’afectació que tindrem
aproximadament a nivell municipal, ja que és un càlcul molt difícil de fer, perquè no és
un impost que té un padró com l’IBI, que podem saber més o menys la ciutadania o la
gent que paga aquest impost, ja que la Plusvàlua és un impost que es paga en el
moment que hi ha alguna transmissió entre persones vives o malauradament quan hi ha
alguna herència que s’ha d’heretar. És doncs un impost bastant difícil de calcular. Per
fer el càlcul ens basem, bàsicament, en la recaptació que hem tingut en anys anteriors.
Voldria fer una mica de rellevància al fet que no és el 26 d’octubre la primera sentència
que surt la primera sentència que diu que aquest impost queda invalidat. Sí que és
veritat que venim d’uns anys en què els tribunals ja venien advertint, concretament a
partir de la crisi financera del 2008, que aquesta fórmula que s’aplicava no era correcta.
Aquesta fórmula interpretava que la propietat sempre tenia un increment i això no és
real. Hem vist amb la crisi del 2008 com les propietats, en aquest cas els habitatges,
patien un decreixement en el seu valor i per tant, la fórmula que s’aplicava amb un
increment era errònia. Veiem gent que venien la seva propietat i no tenien benefici, tot el
contrari la venien per molt menys del que la van comprar i igualment havien de pagar
l’impost, ja que es basava en aquesta interpretació de que sempre hi ha d’haver un
increment. Però com sempre, malauradament, l’Estat s’ha esperat a que hi hagués una
sentència i després hem hagut d’anar tots a corre cuita a fer un decret, que és el decret
26/2021 de 8 de novembre, que és un reial decret que no ho soluciona, perquè la
recaptació no és la mateixa, però sí que dona una solució per tal de que aquest impost
es torni a recaptar, però solucionant el tema de la fórmula.
Per tant, la ordenança de les Plusvàlues queda de la següent manera: Hi ha una
modificació en el seu càlcul. Abans el càlcul es feia en base a l’estimació objectiva, és a
dir, el valor cadastral de l’habitatge o propietat i en aquest cas el que han fet ha estat
modificar la fórmula del càlcul. Ara passaria d’una fórmula a dues, i per tant, es podria
escollir entre l’estimació objectiva i l’estimació directa. Pel que fa a l’estimació objectiva,
hi ha una aplicació molt important perquè es redueixen els coeficients que s’apliquen a
l’antiguitat. Si abans, per exemple, hi havia un coeficient que es multiplicava pels anys
un 2,7 com a màxim, ara passem a tenir un coeficient màxim del 0,45. Per tant, ja
podem imaginar que hi ha un impacte bastant important pel que fa al càlcul. Després hi
ha un altre càlcul que és l’estimació directe que és la diferència entre el preu de venda i
el preu de compra. Si hi ha un benefici, aplicar-lo en el cas que sigui inferior a l’anterior
càlcul. Per tant, s’aplica l’estimació directa.
Una altra modificació que hi ha és que no es pagarà l’impost si no hi ha guanys. Per
tant, s’incorpora aquesta clàusula i la gent que no tingui un benefici per l’adquisició no
pagarà l’impost, que és el normal. Una altra clàusula que s’hi afegeix nova és que les
Plusvàlues que es generin al mateix any, és a dir, si compro i venc en el mateix any, sí
que tributaran. Hi ha un benefici tributari. Això és nou. Abans no era així. Abans et

donaven un any de marge. Si feies una operació el mateix any estaves exempt. Això
s’introdueix pel tema dels grans tenidors, que fan especulació amb l’habitatge.
A grans trets, aquestes són les modificacions que aplica l’ordenança, ja que ens van
donar un marge de sis mesos per adequar l’ordenança a la llei, i l’afectació que tindrà,
segurament, parlant amb la Diputació també, pels càlculs que pot fer amb els altres
municipis, etc... Ens trobem que hi pot haver una reducció d’entre el 30% i el 40% dels
ingressos, amb el concepte de Plusvàlua. És a dir, si abans recaptàvem 2,7 milions
aproximadament, ara deixarem d’ingressar un milió d’euros aproximadament. No ho
sabem del tot ben cert, sinó que a mesura que vagi passant l’any, haurem d’anar veient
com es desenvolupa aquest impost. També és una novetat el càlcul, i per tant, s’han
d’establir nous criteris en els programes informàtics i en tot el que és la burocràcia.
Hem de fer una crida des del món municipal a que l’Estat sigui conscient de l’afectació
que això tindrà en les arques municipals. Que no miri cap a una altra banda i que només
amb aquest reial Decret no funciona, no ho arregla tot. Per tant, que també ho aprofiti
per modificar la Llei de les Hisendes Locals, ja que encara estem amb una llei que no és
una Llei, que és un text refós de les Hisendes Locals, i que estem amb una Llei que està
basada en els anys 1980, i per tant, està molt desactualitzada sobretot pel que fa als
ingressos. Tenim les mans i els peus molt lligats i els conceptes tributaris alguns són
molt antics i desfasats, com és aquest de la Plusvàlua. Hem de fer una crida també a
que faci un fons de compensació, de manera puntual, per poder compensar aquests
ingressos que perdran molts ajuntaments.
Ara encara no és veu la magnitud perquè tots encara estem modificant l’ordenança, però
a mesura que vagi avançant l’any ens trobarem en una situació bastant complicada si no
hi ha una actuació per part de l’Estat de cara a poder compensar aquests ingressos que
es deixaran d’ingressar per no haver modificat en el seu moment la llei, i per aquesta
sentència que va sortir l’any passat i per la nova llei que tenim actualment i que regula
aquesta ordenança.
Aquesta diguem que seria la modificació de la ordenança i el prec que fem des de el
món municipal perquè es solucioni bé i hi hagi una modificació general de la llei i hi hagi
aquesta compensació per a tots els municipis.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: La veritat que sorprèn una
mica, donada la importància d’aquest impost per als municipis, que el govern central
s’hagi pres la delicadesa de redactar un Reial Decret pràcticament en dos descansos i
dir que es solucionava, tal i com va dir la ministra, per solucionar això que al cap i a la fi
és un dels pulmons pels que es nodreix un ajuntament. Tant el nostre com els de la
resta d’Espanya.
A mi em crida l’atenció, i els hi demano que em permetin fer la crítica, el fet que un
govern central digui que està molt bé tot el nostre ordenament jurídic, totes les entitats,
que no hi sobra ningú i que tots els organismes públics són importants, i després no li
doni la importància que té a un impost com aquest. Al cap i a la fi, aquest impost farà
que molts ajuntaments tinguin molts menys ingressos i que no s’hagi fet amb previsió,
sinó pràcticament ràpid, aviat i molt malament. Per tant, el posicionament de vot és una
abstenció, però no és una abstenció en sí al que és la proposta d’aquest Ajuntament,
sinó que és una abstenció al que ha fet el Govern Central respecte a un impost tan
important i del que ha fet una regulació molt precària i per a salvar-se els mobles o
tapar-se les vergonyes.
La Sra. López, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: S’ha de reconèixer que
en algun moment també se li havia de posar sentit a aquest impost. Realment aquesta
era una mort anunciada, perquè per a la visió del ciutadà no era del tot just pagar una

Plusvàlua en la que no s’obtenia benefici de la venda i recordem que, per desgràcia, és
un impost molt volàtil. També s’hauria de posar en valor que anteriorment quan es feia
una transmissió d’un any per un altre, dins del mateix any estaven exemptes de pagar i
ara es paga. Per tant, també és una manera d’evitar el tema dels fons voltor. Nosaltres
ho votarem a favor.
El Sr. Garrido conclou: Jo el que volia era dir que, com sempre, no ens hem d’esperar a
que en un Tribunal Constitucional, que ja porten Tribunals superiors dient que aquest
impost està molt deteriorat, jo crec que es podia... El món municipal ja ho venia dient.
Fins i tot experts, doctors d’universitat, juristes, ja venien advertint que aquest impost,
com tota la llei en general, amb la crisi financera, va quedar antiquat, i els municipis al
final acabarien tenint problemes, com s’ha vist amb aquesta sentència del 26 d’octubre.
Per tant, com sempre, l’Estat ha corregit amb una llei que es basa en una sentència. Jo
crec que no ha de ser així, sinó que l’administració ha de ser proactiva i no reactiva.
Sí que és veritat que es corregeix un error i que es fa una justícia amb els contribuents,
perquè no tenia cap sentit que no hi hagués benefici i paguessin l’impost. Per tant, es fa
això i es corregeix, però jo crec que han d’anar més enllà, modificar la Llei i que hi hagi
aquest fons de compensació per poder passar aquest mal tràngol que tindrem durant
aquest any. Sí que és veritat que és bo pel contribuent, però els municipis tindrem un
greuge bastant important en les arques municipals i en els ingressos.

Vist l'expedient confeccionat per a la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4
reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
per tal d’ajustar-la al que disposa el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que
s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de març de 2004, TRLHL, a la recent jurisprudència del
Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Atès que el Reial Decret Llei 26/2021 dona una nova redacció als articles 104, 107 i 110
del TRLHL, d’acord amb el que disposa la Sentència del Tribunal Constitucional
182/2021, de data 26 d'octubre de 2021, pel que procedeix adaptar l’ordenança fiscal
municipal al nou text del TRLHL.
Atès que la Disposició transitòria única del Reial decret llei 26/2021, sobre adaptació de
les ordenances fiscals, disposa que els ajuntaments que tinguin establert l'Impost sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana hauran de modificar, en el
termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, les seves
ordenances fiscals respectives per adequar-les al que disposa el mateix.
Atès que fins que entri en vigor la modificació de l’ordenança fiscal, és aplicable el que
disposa el Reial decret llei 26/2021, prenent, per a la determinació de la base imposable
de l'impost, els coeficients màxims establerts a la redacció de l'article 107.4 del TRLHL
donada per aquest Reial decret llei.
Atès que el termini de sis mesos, comptats a partir de la publicació del Reial Decret Llei
26/2021, establert per a l’adaptació de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest import,
finalitza el dia 9 de maig de 2022.

Vistos els informes amb la proposta de modificació de l’esmentada ordenança.
Tenint en compte el que estableixen els arts. 15 i següents del TRLHL.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la competència per a l’aprovació de
les Ordenances Fiscals correspon al Ple de l’Ajuntament.
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 11 de febrer de
2022,
El Ple, amb 3 abstencions, dels membres del grups municipal Cs (3); i amb 16 vots a
favor, dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (5) i ERC-AM (5),
acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 4
reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
amb la redacció que es transcriu a continuació:
ORDENANÇA FISCAL núm. 4
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1r.- Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i
directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que experimentin els terrenys
de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del
domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.
3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi
està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la
consideració d’urbans, a l'efecte de l’Impost sobre Béns Immobles, amb independència que
estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell.
4. Està subjecte a l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els
béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de l'Impost sobre Béns
Immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles rústics,
de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen
d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Article 2n.- Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que es facin
als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència
del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin
sigui el règim econòmic matrimonial.

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada com a
conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de
naturalesa indivisible.
4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels
seus socis cooperativistes.
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les
adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels
mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana,
aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys
aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja
sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti
aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que
preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats, quan no
estiguin integrats en una branca d'activitat.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions
del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de
reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a
l'empara de la normativa de reestructuració bancària.
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor
d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat
adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció
immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de
30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional
setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o
indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o
drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com
a conseqüència de la mateixa.
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per
aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es
refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d'entitats de crèdit.
13. Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els citats fons d'actius
bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats
de crèdit.
14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de
les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova
creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del
Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. En la posterior
transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha
posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada
de les operacions citades en els apartats anteriors.
15. Les transmissions de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència
d'increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió
i adquisició.

El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la
transmissió i l’adquisició.
Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del
terreny es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que
documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària, sense que s’hi
puguin computar les despeses o tributs que gravin aquestes operacions.
Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a
valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de
meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta
proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles del paràgraf anteriors
prenent, en seu cas, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat
en l’Impost sobre Successions i Donacions.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput del
nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys, no es
tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. Allò disposat en aquest paràgraf no serà
d’aplicació en els supòsits d’aportacions o transmissions de béns immobles que resultin no
subjectes en virtut d’allò disposat en els altres apartats d’aquest article.
Article 3r.- Subjectes passius.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es
refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es
constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es
refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o
transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es
constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.
Article 4t.- Successors i responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a
l’Ordenança general.
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència
de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència
de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol
altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris.
3. Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors,
realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de
l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari.
Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el
contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o
des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis
dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests
efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
4. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan l’obligació
de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o
que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les
entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits
establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10
d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la
seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent
declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable
d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini
previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest
termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de la
declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades
per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’Ordenació, supervisió i solvència de les entitats
asseguradores i reasseguradores.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi estiguin
afectes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats o
convenis internacionals.
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència
de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric
Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre,
del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han
realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o
rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa
efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 50 per cent del
valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritació de l’impost.
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, que hi
estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar amb una antiguitat igual o
superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a
objecte de protecció integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.
2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que

afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant.
No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta
bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment
acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com
l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el
moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.
Article 7è.- Base imposable
La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període
màxim de vint anys.
A) Mètode objectiu de determinació de la base imposable
1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al
temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquell moment als efectes de
l'Impost sobre Béns Immobles.
No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el
valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin,
referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels
nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost
o estigui integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en
aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a
conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el
Cadastre o en el padró de l’Impost sobre Béns Immobles conforme a les quals s’hagi d’assignar
el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan aquell valor cadastral sigui fixat,
referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació.
2. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar
l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels
drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per
100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total
del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la
proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor
total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a
trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena
propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Ús i estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del
terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits
temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de
l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que les parts
haguessin pactat en constituir-los, si fos igual o major que aquell resulti de la capitalització a
l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així
imputat no ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l'efecte
de l'Impost sobre Béns Immobles.
3. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny
o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de
superfície, el valor de referència serà la part del valor cadastral que resulti del mòdul de
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la
proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
4. En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència serà la part del preu just que
correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos
inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
5. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de
Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la
facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple.
6. La base imposable es calcularà aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la
meritació, determinat d’acord amb allò establert en l’apartat A) anterior, el coeficient que
correspongui segons el període de generació de l’increment de valor:
Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior a 20 anys

0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang legal, si algun
dels coeficients aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou coeficient màxim legal,
serà d’aplicació directa el coeficient legal màxim, fins l’entrada en vigor de la modificació de
l’ordenança en què es fixi un nou coeficient.
B) Plusvàlua real
Quan, a instància del subjecte passiu, es constati que, seguint les regles de valoració establertes
a l’article 104.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, l’import de l’increment
de valor és inferior a l’import de la base imposable determinada d’acord amb el mètode de
l’apartat A, es prendrà com a base imposable l’import d’aquell increment de valor.
Article 8è.- Tipus de gravamen, quota tributària, bonificacions.
La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el següent tipus de gravamen :
1. Tipus de gravamen únic del 30% o bé un tipus de gravamen específic per a cada un dels
períodes de generació de l’increment de valor, també amb un màxim del 30%.
2. La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel subjecte
passiu.
Article 9è.- Període de generació i meritació
1. L’impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data
en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava
l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data
de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment
anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet
imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el període de generació sigui
inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos
complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes.
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti
de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació
que hagi esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.
e) En el supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposi una altra cosa, per al càlcul del
període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del
terreny, es prendrà com a data d’adquisició, als efectes d’allò disposat en el paràgraf anterior,
aquella en què es va produir l’anterior meritació de l’impost.
Article 10è.- Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc
la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu
tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués
produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la
resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi
civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la
resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi
haurà lloc per a cap devolució.
Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la
devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu
acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

2. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà
d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l'impost no es
liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a
reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de
l'apartat primer.
Article 11è.- Règim de gestió
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació del
subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les quals han de ser
comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 d’aquest article, excepte en el
supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat A.1 de l’article 7è d’aquesta
Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la declaració
corresponent per a la liquidació de l'impost per part de l'Administració.
2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la
liquidació de l’impost per part de l’Administració.
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que
l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles
per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi
constar expressament la referència cadastral.
5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes
o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris
necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i
bonificacions que es sol·licitin.
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data
en què es produeixi la meritació de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a
un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida
si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent
autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els
primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.
8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats
a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els
subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, sempre que
s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que
transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a favor
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest Impost, sense
que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de
l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior.
10. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament una relació
comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi continguin els fets, els
actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost,
remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell General del Notariat un
índex informatitzat, el qual, una vegada processat i verificat, es posarà a disposició de

l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos
servidors. El mateix procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat
presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén
sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el
termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats
per la manca de presentació de declaracions.
Article 12è.- Col·laboració social
1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració, podran
actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara del que preveu l'article 92 de la
Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions.
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents
tributaris.
Article 13è.- Comprovació de les autoliquidacions
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes reguladores de l'impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i
quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de
comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial pel que es refereix als valors
declarats pel subjecte passiu als efectes del que es preveu l'apartat 15è de l'article 2 d'aquesta
Ordenança.
2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació rectificant els
elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos de
demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També practicarà, de la
mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts al document no declarats pel subjecte
passiu.
3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de conformitat amb
l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l'ingrés indegut abans
que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, abans que hagi prescrit tant el dret de
l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la
devolució d'ingressos indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la
sol·licitud sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà esperar
que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte d'interposar contra la
resolució presumpta recurs de reposició.
Article 14è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sanctions
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense requeriment previ de
l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents:
 El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada
mes complet de retard amb que es presenti la declaració o l'autoliquidació respecte al termini
establert per a la presentació. En aquests supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
 Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini
legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període
transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini
establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació.
 L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de
l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació extemporània o de la liquidació
practicada per l'Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la seva
presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.
2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que
resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària tipificada a

l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat
article.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció
tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l'esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que haguessin deixat d’ingressar-se. No
obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti
la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.
5. La sanció imposada es reduirà en un 25% si se’n realitza l’ingrés total dins del període de
pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la
sanció.
6. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que preveu la
Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.
Article 15è.- Règim de notificació i d'ingrés
1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest impost,
si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot
indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això,
la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un mitjà
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per
l’Administració.
Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no
se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
4. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de
la Llei general tributària.
Article 16è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat per conèixer puntualment les
modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les liquidacions corresponents.
Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions a través de la seu electrònica de
l’Organisme, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de
col·laboració social.
3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de tots els
requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i caràcter
pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la documentació aportada no
es consideri suficientment acreditat el compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a
la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals
corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte
les quals l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de
l'esmentat benefici fiscal.
4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos de dret públic,
la gestió dels quals ha estat delegada amb la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant
col·laboració interadministrativa.
5. No obstant l'anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions

singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí
regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis
municipals ho facin convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa”.

SEGON. Exposar al públic aquest acord per un termini de trenta dies hàbils, amb la
finalitat que qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient de modificació de
l'Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, mitjançant anuncis que es publicaran a la Seu
electrònica de l'Ajuntament, e-Tauler, al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i a un
dels diaris de major difusió de la província.
TERCER. Cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment durant el termini
d’exposició pública, s'entendrà definitivament aprovat l'expedient de modificació de
l'Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, sense necessitat d'un nou acord del ple de l'ajuntament.
QUART. Publicar el text íntegre de la modificació de l'Ordenança Fiscal número 4
reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
un cop s’aprovi definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de l'Ajuntament, e-Tauler i Portal de Transparència.

Sense més assumptes a tractar, a tres quarts i cinc minuts de set de la tarda, la Sra.
presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

VIST I PLAU
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA GENERAL

Sra. Laura Campos Ferrer

Sra. Maria José López Pallarés

ACTA NÚM. 20200000003 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL
DIA 24 DE FEBRER DE 2022.
A Montcada i Reixac, el dia 24 de febrer de 2022, a les 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
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

Càrrec
Alcaldessa
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

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

Regidora
Regidor

PSC-CP
ECPMIR

Excusa la presència
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTERO
Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill

ORDRE DEL DIA
1. QÜESTIONS PRÈVIES

1.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ
La Sra. Alcaldessa, la Sra. López, la Sra. Pellicer, la Sra. Borràs i la Sra. Segovia donen
lectura, de manera successiva, a la següent declaració.
“El 8 de març, les dones de tot el món estem convocades a sortir al carrer per celebrar
els drets conquerits i per continuar avançant. Queda molt per fer i nosaltres continuem
lluitant. Aquesta data és nostra, és internacional i és reivindicativa. Les nostres identitats
són múltiples. Som diverses, som les que no hi són, som les assassinades, som les
preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres.
Som TOTES.
Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa el moviment
feminista, i que des de fa anys omple les places i els carrers, les institucions han d'estar
a l'altura.
L'actual crisi social i sanitària està agreujant les desigualtats socials, laborals i de drets
de moltes dones. La pandèmia ha intensificat una situació crítica i estructural de
desigualtats i precarietats, expressades en el conjunt de les vides de les dones i que
afecta de manera desigual diferents col•lectius com les dones migrants i racialitzades,
les dones joves i grans, les persones de gènere dissident, les dones amb diversitat
funcional, etc.
Allò que el moviment feminista venia assenyalant, s'ha fet evident, una certesa que ha
estat el nucli d'importants reivindicacions en els últims anys: les cures sostenen la vida i
són les dones les que tenen cura. Aquesta crisi hi ha tensat el sistema de cures que les
dones al nostre país sostenen, evidenciant més que mai la necessitat d'una profunda
transformació del nostre model productiu.
A més, els drets i les llibertats conquerides en pro de la igualtat de gènere es troben en
risc, amenaçades per la lògica de mercat, considerada com un el gran pilar de
l'estructura dominant de la societat. És temps d'adoptar polítiques públiques que
impedeixin la contínua precarització de la vida de les dones i la feminització de la
pobresa amb l'objectiu d'assolir la igualtat entre homes i dones.
Per tot això, és necessària l'actuació de les administracions públiques. En un context
marcat per la pandèmia, és més important que mai que els ens locals assumim
l'obligació de garantir el dret de les dones a desenvolupar un projecte de vida autònom i
independent, lliure d'obstacles i de violències masclistes, establint mecanismes per a
això i destinant mitjans, recursos i ajuts públics.
Les institucions tenim competències en algunes de les reivindicacions del moviment
feminista. De fet, l'actual marc polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes
competències del món local a través de les polítiques d'igualtat de gènere. Les
administracions locals tenim un rol central en la promoció i implementació d'aquestes
polítiques. El paper del món local és primordial per a promoure societats més
igualitàries, respectuoses i justes i, per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens
locals ens situem en un lloc privilegiat en la promoció de la igualtat de gènere”.
La Sra. Jessica Segovia, com a regidora delegada d'Igualtat i Feminismes, intervé:
Voldria donar les gràcies a totes les persones presents en aquest ple, per posar-nos
d’acord. La veritat és que no ha estat gens difícil. S’ha acceptat des de bon principi el

que era la declaració institucional, cosa que agraïm realment. El que voldria és, si m’ho
permeteu, posar una mica en valor la feina que estem fent des de la regidoria. Voldria
donar una mica de números perquè realment vegin que el que nosaltres hem dit en
aquesta declaració institucional no són només paraules, sinó que també són fets.
Nosaltres quan vam arribar a aquesta regidoria, a l’any 2015, ens trobàvem amb un
pressupost de 28.100 euros. Cal dir que a dia d’avui, el pressupost de l’any 2022
d’aquesta regidoria és de 116.190 euros. Per tant, en qüestió de menys de sis anys
aproximadament, hem incrementat el pressupost en més de 90.000 euros. Crec que és
important posar això en valor, perquè realment es vegi que aquest equip de govern,
aquesta regidora, que aquest govern, aposta per la regidoria d’Igualtat, per les polítiques
feministes, i per les polítiques igualitàries. Ja no només això, sinó que també hem
incorporat la figura de l’Agent d’Igualtat.
L’agent d’igualtat el vam incorporar l’any 2020, i us asseguro que aquest equip de
govern continuarà batallant perquè es mantingui. Però també és important que
sapiguem que aquest agent d’igualtat per a aquest ajuntament no és una novetat. Això
que us explicaré ara, per a mi és una gran pena, perquè s’han perdut moltes accions
que es podien haver fet. L’any 2013, aquest ajuntament ja tenia aquest agent d’igualtat.
No sé perquè, en algun moment m’agradaria que algú m’ho pogués explicar, quan no
s’havien de pagar expropiacions, quan hi havia èpoques de bonança econòmica, quan
aquest ajuntament tenia diners, i en tenia molts, es va decidir que l’agent d’igualtat no
era important. Es va treure de la plantilla, se’l van carregar i es va crear la
regidoria només amb dues persones, cosa que ara convé dir, des del 2020, en tenim
tres. Crec que això s’havia de posar en valor i s’havia de saber. Per què ho explico? Ho
explico perquè últimament, veient una miqueta els moviments i les accions que estan
fent els companys de la oposició, en concret el Partit Socialista, que estan fent reunions
amb diferents entitats, l’Associació de Vïns, el Pla de Reixac, amb la ministra parlant del
soterrament... Crec que això és molt important, perquè és molt provable, o no, que
parleu amb els grups de dones. Que tan de bo ho feu, que us animo a que parleu amb
elles i que els expliqueu el que cregueu. Però per això és important que vosaltres
mateixos sapigueu què és el que hi ha, què és el que nosaltres hem fet, què és el que
vosaltres vau fer i que els grups de dones tinguin coneixement, cent per cent del que
s’està fent i del que s’ha fet en aquest ajuntament. Per tant, de nou, refermar el nostre
compromís amb les polítiques de gènere, les polítiques d’igualtat i amb les polítiques
LGTBI, que també recordo que es van començar a treballar en aquest ajuntament quan
nosaltres vam entrar al govern.
Ara no vull embolicar més amb això, perquè segur que donaria per a més, però sí que
vull acabar i vull aprofitar per animar a tothom, animar-vos a vosaltres i animar a totes
les persones que ens esteu escoltant, a participar en els actes del 8 de març. Estem
treballant moltíssim i estem preparant uns actes súper potents, i en concret l’acte
central, que just avui ja l’hem publicitat i que us animo a que us apunteu, perquè
realment volarà. Les entrades són limitades, s’ha de reservar entrada i estic segura que
en res, estarà ple. Parlem de maternitats. Sovint quan parlem de maternitats, es creen
debats, es reflexiona i es comparteixen les opinions, no? Maternitat seria parlar de
maternitats trans, de maternitats lèsbiques, de maternitats migrades, de la infertilitat, que
també és un tema molt important i que s’ha de posar en valor. Amb aquestes jornades el
que pretenem és obrir la mirada, donar llum i visibilitat a aquelles diversitats, a aquelles
vivències i experiències que moltes vegades queden invisibilitzades i que sovint
amaguen, desgraciadament, violències i molts prejudicis. Però sí que és important saber
que aquestes lluites fan que la societat creixi i fan que la societat es transformi. Així que
no m’enrotllo més i us animem a que vingueu, perquè cal conèixer la diversitat, cal

escoltar-la i per poder fer el nostre entorn un lloc molt més amable i habitable per a totes
les persones, vinguin d’on vinguin, parlin la llengua que parlin, s’identifiquin com
s’identifiquin i visquem la maternitat com la visquem. Així que obrim una mirada a la
diversitat i una mirada a la llibertat de ser o no ser mare. Ara sí, visca el 8 de març i
visca la lluita feminista.
La Sra. Alcaldessa intervé: Moltes gràcies Sra. Segovia per aquesta defensa de tot el
que s’està fent des de la regidoria d’Igualtat, que no és poc i es una tasca ingent.
Però a mi sí que m’agradaria dir i puntualitzar que no ens ha donat temps a consensuar
la declaració institucional, perquè tot just ha esclatat aquest matí, però aquest matí s’ha
iniciat l’atac militar de Rússia a Ucraïna. Una guerra d’agressió, sense cap justificació,
en forma d’atacs i bombardejos generalitzats, en el que sembla una invasió a gran
escala.
En aquests moments tan greus i difícils, jo crec que estaria bé, si us sembla bé, des del
Ple municipal de Montcada i Reixac, expressar la nostra solidaritat amb qui pateix
aquesta agressió, i amb tot el poble ucraïnès, en aquestes hores tan dramàtiques. I que
els nostres primers pensaments i accions estan amb les persones mortes, les víctimes i
la població civil. Condemnar amb la màxima rotunditat aquesta agressió militar per part
del règim de Putin, contràries al Dret Internacional, als acords de Minsk, a les Cartes de
les Nacions Unides, i que suposa una gran vulneració de la sobirania i la integritat
territorial d’un estat. Com deia, no ens ha donat temps a consensuar, però a mi se’m feia
difícil començar a Montcada, en un dia com avui, no fer referència al conflicte d’Ucraïna i
sobretot, mostrar aquesta solidaritat al cantó de les víctimes.
1.2 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR Núm. 20220000001
CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2022.
S'aprova per unanimitat l’acta núm. 202200000001, corresponent a la sessió del Ple de
l'Ajuntament celebrada el dia 27 de gener de 2022.
1.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
DECRET NÚM. 49/2022, FINS EL DECRET NÚM. 316/2022, D’11 DE FEBRER 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. 2022000049,
de data 17 de gener de 2022, fins el núm. 2022000316, de 11 de febrer de 2022.
El Ple en resta assabentat
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1 APROVACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DINTRE DEL
PRESSUPOST 2022.
El Sr. Garrido, president de l’Àrea Econòmica, explica la proposta: Portem les
modificacions de crèdit. Una és de 304.000 euros del Fons de Contingència bàsicament.
Aquesta modificació de crèdit és per l’increment salarial del 2% pels treballadors i

treballadores de l’Administració Pública. Per tant, es fa aquesta modificació de crèdit per
a aquest increment a data 1 de gener de 2022.
La següent modificació de crèdit és per a un projecte que és el Parc de les Aigües.
Bàsicament, el que fem és modificar la partida, que passa d’un capítol VI a un capítol
VII, perquè finalment aquest projecte s’executarà des de l’Àrea Metropolitana, i ha de ser
un capítol VII ja que transferim aquests recursos a l’Àrea, per tal que pugui executar el
projecte i pugui realitzar aquest projecte, per evacuar i conservar la vegetació del Parc
de les Aigües, que és el Parc de les Aigües Patrimonial.
La Sra. del Pino, regidors del grup municipal Cs, expressa: Respecte la modificació de
crèdit, si s’executa des de l’Àrea Metropolitana, nosaltres estem a favor d’aquesta
mateixa. Respecte la primera modificació de crèdit, com direm que no a un increment als
funcionaris públics? Ens congratulem que en aquest cas es pugui fer un moviment de la
partida de Fons de Contingència. Res més. Per tant, el vot de Cs seria favorable.
La Sra. López, regidora del grup municipal PSC-CP, exposa: El nostre vot serà a favor
per a les dues modificacions. El tema de l’increment salarial era una cosa que ja estava
prevista, per tant, està clar. El tema de la modificació de crèdit pel Parc de les Aigües,
doncs que ho faci l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és molt millor. Per tant, és molt
millor que passi al capítol VII que no que estigui en el capítol VI.
2.1.A Modificació de crèdit 000022/2022/MC
Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans relativa a la modificació de crèdit del fons
de contingència per traspassar a partides per a la gestió de nòmina 2022, degut a
l’increment salarial previst a la LGPE per al 2022 del 2%.
Atès que l’increment salarial del 2% fa que s’hagin d’augmentar les partides de capítol
en el detall que consta a la part resolutiva per import de 304.000,00 euros i aprovar el
document comptable RC_MOD 12022000002656.
Atès l’informe tècnic que hi consta a l’expedient.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 18 de febrer de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 22/2022-MC de modificació de crèdit per suplement,
i creació d’aplicacions pressupostàries, segons el detall següent:
Codi
2022302/13200/12001
2022302/13200/12003
2022302/13200/12004
2022302/13200/12006
2022302/13200/12100
2022302/13200/12101

Descripció
Ret Bas A2 Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas C1 Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas C2 Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas Tri Fun Seguretat Ciutadana
Ret Com Des Fun Seguretat Ciutadana
Ret Com Esp Fun Seguretat Ciutadana

Import (€)
293,21
13.820,32
208,05
1.938,82
8.034,06
21.380,80

Codi
2022302/13200/12103
2022302/13200/13000
2022302/13200/13002
2022302/13200/16000
2022302/15000/12000
2022302/15000/12001
2022302/15000/12003
2022302/15000/12004
2022302/15000/12006
2022302/15000/12100
2022302/15000/12101
2022302/15000/12103
2022302/15000/13000
2022302/15000/13002
2022302/15000/16000
2022302/15100/12000
2022302/15100/12001
2022302/15100/12006
2022302/15100/12100
2022302/15100/12101
2022302/15100/16000
2022302/15220/12004
2022302/15220/12005
2022302/15220/12006
2022302/15220/12100
2022302/15220/12101
2022302/15220/12103
2022302/15220/16000
2022302/15320/12000
2022302/15320/12001
2022302/15320/12004
2022302/15320/12005
2022302/15320/12006
2022302/15320/12100
2022302/15320/12101
2022302/15320/12103
2022302/15320/13000
2022302/15320/13002
2022302/15320/16000
2022302/16300/12004
2022302/16300/12005

Descripció
Ret Com Alt Fun Seguretat Ciutadana
Ret Bas Lab Seguretat Ciutadana
Altres Rem Lab Seguretat Ciutadana
Seguretat Social Personal Seguretat Ciutadana
Ret Bas A1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas A2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas C1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas C2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas Tri Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Com Des Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Com Esp Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Com Alt Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Ret Bas Lab Gral Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Altres Rem Lab Adm. Gral Habitatge i Urbanisme
Seguretat Social Personal Adm. Gral Habitatge i Ur
Ret Bas A1 Fun Urbanisme
Ret Bas A2 Fun Urbanisme
Ret Bas Tri Fun Urbanisme
Ret Com Des Fun Urbanisme
Ret Com Esp Fun Urbanisme
Seguretat Social Personal Urbanisme
Ret Bas C2 Fun Conservación y rehabilitación de la
edificación
Ret Bas E Fun Edificis Municipals
Ret Bas Tri Fun Edificis Municipals
Ret Com Des Fun Edificis Municipals
Ret Com Esp Fun Edificis Municipals
Ret Com Alt Fun Edificis Municipals
Seguretat Social Personal Edificis Municipals
Ret Bas A1 Fun Via pública
Ret Bas A2 Fun Via Pública
Ret Bas C2 Fun Via Pública
Ret Bas E Fun Via Pública
Ret Bas Tri Fun Via Pública
Ret Com Des Fun Via Pública
Ret Com Esp Fun Via Pública
Ret Com Alt Fun Via Pública
Ret Bas Lab Via pública
Altres Rem Lab Via pública
Seguretat Social Personal Via Pública
Ret Bas C2 Fun Neteja Viària
Ret Bas E Fun Neteja Viària

Import (€)
4.065,30
174,44
462,82
17.428,41
1.333,74
293,21
2.051,94
571,04
1.097,56
2.649,42
4.190,86
133,50
910,47
1.246,46
4.170,35
1.667,18
586,41
367,80
1.606,29
2.350,44
2.006,86
411,95
244,22
48,44
355,54
603,27
120,18
580,82
376,32
879,62
3.299,28
872,22
705,69
3.291,98
5.886,44
294,37
218,83
315,54
4.898,38
190,25
523,33

Codi
2022302/16300/12006
2022302/16300/12100
2022302/16300/12101
2022302/16300/12103
2022302/16300/13000
2022302/16300/13002
2022302/16300/16000
2022302/16400/13000
2022302/16400/13002
2022302/16400/16000
2022302/16500/12001
2022302/16500/12006
2022302/16500/12100
2022302/16500/12101
2022302/16500/12103
2022302/16500/16000
2022302/17100/12001
2022302/17100/12004
2022302/17100/12005
2022302/17100/12006
2022302/17100/12100
2022302/17100/12101
2022302/17100/12103
2022302/17100/13000
2022302/17100/13002
2022302/17100/16000
2022302/17200/12001
2022302/17200/12006
2022302/17200/12100
2022302/17200/12101
2022302/17200/13000
2022302/17200/13002
2022302/17200/16000
2022302/23000/12000
2022302/23000/12001
2022302/23000/12003
2022302/23000/12004
2022302/23000/12006
2022302/23000/12100
2022302/23000/12101
2022302/23000/12103

Descripció
Ret Bas Tri Fun Neteja Viària
Ret Com Des Fun Neteja Viària
Ret Com Esp Fun Neteja Viària
Ret Com Alt Fun Neteja Viària
Ret Bas Lab Neteja Viària
Altres Rem Lab Neteja Viària
Seguretat Social Personal Neteja Viària
Ret Bas Lab Cementiri
Altres Rem Lab Cementiri
Seguretat Social Personal Cementiri
Ret Bas A2 Fun Enllumenat
Ret Bas Tri Fun Enllumenat
Ret Com Des Fun Enllumenat
Ret Com Esp Fun Enllumenat
Ret Com Alt Fun Enllumenat
Seguretat Social Personal Enllumenat
Ret Bas A2 Fun Parcs i Jardins
Ret Bas C2 Fun Parcs i Jardins
Ret Bas E Fun Parcs i Jardins
Ret Bas Tri Fu Parcs i Jardins
Ret Com Des Fun Parcs i Jardins
Ret Com Esp Fun Parcs i Jardins
Ret Com Alt Fun Parcs i Jardins
Ret Bas Lab Parcs i Jardins
Altres Rem Lab Parcs i Jardins
Seguretat Social Personal Parcs i Jardins
Ret Bas A2 Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Bas Tri Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Com Des Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Com Esp Fun Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Bas Lab Protecció i Millora Medi Ambient
Altres Rem Lab Protecció i Millora Medi Ambient
Seguretat Social Protecció i Millora Medi Ambient
Ret Bas A1 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas A2 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas C1 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas C2 Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Bas Tri Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Com Des Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Com Esp Fun Serveis Socials i Promo. Social
Ret Com Alt Fun Serveis Socials i Promo. Social

Import (€)
98,74
402,33
719,09
206,61
470,44
807,37
1.073,14
225,96
332,42
187,33
876,67
49,93
463,26
809,92
38,94
750,73
293,21
1.602,03
348,89
365,31
1.310,22
2.391,68
209,69
295,53
309,72
2.134,94
663,87
241,04
438,52
742,98
375,19
350,01
771,63
376,32
2.345,64
2.019,40
245,36
971,89
2.763,04
4.059,23
283,62

Codi
2022302/23000/13000
2022302/23000/13002
2022302/23000/16000
2022302/23100/12001
2022302/23100/12006
2022302/23100/12100
2022302/23100/12101
2022302/23100/12103
2022302/23100/13000
2022302/23100/13002
2022302/23100/16000
2022302/31100/12001
2022302/31100/12003
2022302/31100/12006
2022302/31100/12100
2022302/31100/12101
2022302/31100/12103
2022302/31100/16000
2022302/32000/12001
2022302/32000/12004
2022302/32000/12005
2022302/32000/12006
2022302/32000/12100
2022302/32000/12101
2022302/32000/12103
2022302/32000/13000
2022302/32000/13002
2022302/32000/16000
2022302/33000/12001
2022302/33000/12003
2022302/33000/12004
2022302/33000/12006
2022302/33000/12100
2022302/33000/12101
2022302/33000/12103
2022302/33000/13000
2022302/33000/13002
2022302/33000/16000
2022302/33210/12003
2022302/33210/12006
2022302/33210/12100

Descripció
Ret Bas Lab Serveis Socials i Promo. Social
Altres Rem Lab Serveis Socials i Promo. Social
Seguretat Social Personal Serveis Socials i Promo.
Ret Bas A2 Fun Assistència Social Primària
Ret Bas Tri Fun Assistència Social Primària
Ret Com Des Fun Assistència Social Primària
Ret Com Esp Fun Assistència Social Primària
Ret Com Alt Fun Assistència Social Primària
Ret Bas Lab Assistència Social Primària
Altres Rem Lab Assistència Social Primària
Seguretat Social Personal Assistència Social Primà
Ret Bas A2 Fun Salut Pública
Ret Bas C1 Fun Salut Pública
Ret Bas Tri Fun Salut Pública
Ret Com Des Fun Salut Pública
Ret Com Esp Fun Salut Pública
Ret Com Alt Fun Salut Pública
Seguretat Social Personal Salut Pública
Ret Bas A2 Fun Educació
Ret Bas C2 Fun Educació
Ret Bas E Fun Educació
Ret Bas Tri Fun Educació
Ret Com Des Fun Educació
Ret Com Esp Fun Educació
Ret Com Alt Fun Educació
Ret Bas Lab Educació
Altres Rem Lab Educació
Seguretat Social Personal Educació
Ret Bas A2 Fun Cultura
Ret Bas C1 Fun Cultura
Ret Bas C2 Fun Cultura
Ret Bas Tri Fun Cultura
Ret Com Des Fun Cultura
Ret Com Esp Fun Cultura
Ret Com Alt Fun Cultura
Ret Bas Lab Cultura
Altres Rem Lab Cultura
Seguretat Social Personal Cultura
Ret Bas C1 Fun Biblioteques
Ret Bas Tri Fun Biblioteques
Ret Com Des Fun Biblioteques

Import (€)
1.522,39
1.823,27
4.763,06
1.700,59
282,33
889,68
1.156,86
228,05
357,07
379,06
1.499,42
293,21
449,13
199,23
424,01
673,95
54,26
590,39
879,62
713,68
523,33
344,78
1.166,51
1.784,41
544,60
829,63
885,91
2.305,69
1.172,82
449,13
413,23
226,48
1.083,10
1.534,60
265,40
410,29
775,95
1.991,82
1.495,60
325,62
809,02

Codi
2022302/33210/12101
2022302/33210/12103
2022302/33210/13000
2022302/33210/13002
2022302/33210/16000
2022302/33220/12000
2022302/33220/12100
2022302/33220/12101
2022302/33220/13000
2022302/33220/13002
2022302/33220/16000
2022302/33800/12003
2022302/33800/12006
2022302/33800/12100
2022302/33800/12101
2022302/33800/12103
2022302/33800/16000
2022302/34100/12000
2022302/34100/12003
2022302/34100/12006
2022302/34100/12100
2022302/34100/12101
2022302/34100/13000
2022302/34100/13002
2022302/34100/16000
2022302/43000/12001
2022302/43000/12003
2022302/43000/12004
2022302/43000/12005
2022302/43000/12006
2022302/43000/12100
2022302/43000/12101
2022302/43000/12103
2022302/43000/13000
2022302/43000/13002
2022302/43000/16000
2022302/43100/12001
2022302/43100/12006
2022302/43100/12100
2022302/43100/12101
2022302/43100/12103

Descripció
Import (€)
Ret Com Esp Fun Biblioteques
1.165,08
Ret Com Alt Fun Biblioteques
109,60
Ret Bas Lab Biblioteques
777,15
Altres Rem Lab Biblioteques
931,03
Seguretat Social Personal Biblioteques
1.701,97
Ret Bas A1 Fun Archivos
333,44
Ret Com Des Fun Arxius
222,07
Ret Com Esp Fun Arxius
321,27
Retribucions bàsiques Arxius
335,78
Altres Rem Lab Arxius
339,31
Seguretat Social Personal Arxius
507,67
Ret Bas C1 Fun Festes Populars
224,56
Ret Bas Tri Fun Festes Populars
57,51
Ret Com Des Fun Festes Populars
150,55
Ret Com Esp Fun Festes Populars
299,55
Ret Com Alt Fun Festes Populars
98,33
Seguretat Social Personal Festes Populars
223,72
Ret Bas A1 Fun Promoció i foment de l'esport
533,50
Ret Bas C1 Fun Promoció de l'esport
245,36
Ret Bas Tri Fun Promoció i foment de l'esport
28,17
Ret Com Des Fun Promoció i foment de l'esport
466,61
Ret Com Esp Fun Promoció i foment de l'esport
682,98
Ret Bas Lab Esports
1.172,03
Altres Rem Lab Esports
1.593,39
Seguretat Social Personal Esports
1.553,29
Ret Bas A2 Fun Promoció Econòmica i Comerç
879,62
Ret Bas C1 Fun Promoció Econòmica i Comerç
224,56
Ret Bas C2 Fun Promoció Econòmica i Comerç
245,36
Ret Bas E Fun Promoció Econòmica i Comerç
174,44
Ret Bas Tri Fun Promoció Econòmica i Comerç
106,23
Ret Com Des Fun Promoció Econòmica i Comerç
773,11
Ret Com Esp Fun Promoció Econòmica i Comerç
1.223,91
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç
65,03
Ret Bas Lab Administració General de Comerç,
420,93
turisme
Altres Rem Lab Promoció Econòmica i Comerç
397,35
Seguretat Social Personal Promoció Econòmica i Com
1.465,30
Ret Bas A2 Fun Promoció econòmica i comerç
293,21
Ret Bas Tri Fun Comerç
10,64
Ret Com Des Fun Promoció econòmica i comerç
139,85
Ret Com Esp Fun Promoció econòmica i Comerç
199,46
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç
32,21

Codi
2022302/43100/16000
2022302/91200/10000
2022302/91200/16000
2022302/92000/12000
2022302/92000/12001
2022302/92000/12003
2022302/92000/12004
2022302/92000/12006
2022302/92000/12100
2022302/92000/12101
2022302/92000/12103
2022302/92000/13000
2022302/92000/13002
2022302/92000/16000
2022302/92200/12003
2022302/92200/12006
2022302/92200/12100
2022302/92200/12101
2022302/92200/12103
2022302/92200/13000
2022302/92200/13002
2022302/92200/16000
2022302/92310/12003
2022302/92310/12006
2022302/92310/12100
2022302/92310/12101
2022302/92310/16000
2022302/92400/12001
2022302/92400/12003
2022302/92400/12004
2022302/92400/12006
2022302/92400/12100
2022302/92400/12101
2022302/92400/12103
2022302/92400/13000
2022302/92400/13002
2022302/92400/16000
2022302/92500/12003
2022302/92500/12004
2022302/92500/12005
2022302/92500/12006

Descripció
Seguretat social Promoció econòmica i Comerç
Ret Òrgans de Govern
Seguretat Social Personal Òrgans de Govern
Ret Bas A1 Fun Administració General
Ret Bas A2 Fun Administració General
Ret Bas C1 Fun Administració General
Ret Bas C2 Fun Administració General
Ret Bas Tri Fun Administració General
Ret Com Des Fun Administració General
Ret Com Esp Fun Administració General
Ret Com Alt Fun Administració General
Ret Bas Lab Administració General
Altres Rem Lab Administració General
Seguretat Social Personal Administració General
Ret Bas C1 Fun Coord. i Organitz. Institucional
Ret Bas Tri Fun Coord. i Organitz. Institucional
Ret Com Des Fun Coord. i Organitz. Institucional
Ret Com Esp Fun Coord. i Organitz. Institucional
Ret Com Alt Fun Coord. i Organitz. Institucional
Ret Bas Lab Coord. i Organitz. Institucional
Altres Rem Lab Coord. i Organitz. Institucional
Seguretat Social Personal Coord. i Organitz. Insti
Ret Bas C1 Fun Padró Municipal Habitants
Ret Bas Tri Fun Padró Municipal Habitants
Ret Com Des Fun Padró Municipal Habitants
Ret Com Esp Fun Padró Municipal Habitants
Seguretat Social Personal Padró Municipal Habitant
Ret Bas A2 Fun Participació Ciutadana
Ret Bas C1 Fun Participació Ciutadana
Ret Bas C2 Fun Participació Ciutadana
Ret Bas Tri Fun Participació Ciutadana
Ret Com Des Fun Participació Ciutadana
Ret Com Esp Fun Participació Ciutadana
Ret Com Alt Fun Participació Ciutadana
Ret Bas Lab Participació Ciutadana
Altres Rem Lab Participació Ciutadana
Seguretat Social Personal Participació Ciutadana
Ret Bas C1 Fun Atenció Ciutadana
Ret Bas C2 Fun Atenció Ciutadana
Ret Bas E Fun Atenció Ciutadana
Ret Bas Tri Fun Atenció Ciutadana

Import (€)
231,99
9.944,54
2.805,22
1.379,54
1.389,78
2.099,25
568,95
1.195,65
3.265,72
5.221,15
234,54
736,61
1.248,11
4.703,20
224,56
57,51
118,43
174,94
76,00
795,21
1.070,66
736,45
224,56
98,60
139,85
217,94
176,53
810,97
449,13
222,89
338,40
847,11
1.314,29
57,46
681,46
930,45
1.692,21
1.796,51
761,38
872,22
817,49

Codi
2022302/92500/12100
2022302/92500/12101
2022302/92500/12103
2022302/92500/16000
2022302/92500/22799
2022302/92600/12000
2022302/92600/12001
2022302/92600/12003
2022302/92600/12006
2022302/92600/12100
2022302/92600/12101
2022302/92600/12103
2022302/92600/13000
2022302/92600/13002
2022302/92600/16000
2022302/93100/12000
2022302/93100/12001
2022302/93100/12003
2022302/93100/12006
2022302/93100/12100
2022302/93100/12101
2022302/93100/12103
2022302/93100/16000
2022302/93200/12001
2022302/93200/12003
2022302/93200/12006
2022302/93200/12100
2022302/93200/12101
2022302/93200/12103
2022302/93200/16000
2022302/93400/12000
2022302/93400/12003
2022302/93400/12004
2022302/93400/12006
2022302/93400/12100
2022302/93400/12101
2022302/93400/16000
Total

Descripció
Ret Com Des Fun Atenció Ciutadana
Ret Com Esp Fun Atenció Ciutadana
Ret Com Alt Fun Atenció Ciutadana
Seguretat Social Personal Atenció Ciutadana
Serveis d'atenció ciutadana
Ret Bas A1 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas A2 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas C1 Fun Noves Tecnologies
Ret Bas Tri Fun Noves Tecnologies
Ret Com Des Fun Noves Tecnologies
Ret Com Esp Fun Noves Tecnologies
Ret Com Alt Fun Noves Tecnologies
Ret Bas Lab Noves Tecnologies
Altres Rem Lab Noves Tecnologies
Seguretat Social Personal Noves Tecnologies
Ret Bas A1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas A2 Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas C1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas Tri Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Com Des Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Com Esp Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Com Alt Fun Pol. Econòmica i Fiscal
Seguretat Social Personal Pol. Econòmica i Fiscal
Ret Bas A2 Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Bas C1 Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Bas Tri Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Com Des Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Com Esp Fun Gestió Sistema Tributari
Ret Com Alt Fun Gestió del sistema tributari
Seguretat Social Personal Gestió Sistema Tributari
Ret Bas A1 Fun Tresoreria
Ret Bas C1 Fun Gestió del deute i de la tresoreria
Ret Bas C2 Fun Tresoreria
Ret Bas Tri Fun Tresoreria
Ret Com Des Fun Tresoreria
Ret Com Esp Fun Tresoreria
Seguretat Social Personal Tresoreria

Import (€)
2.053,52
3.184,35
574,04
2.899,46
2.697,12
333,44
1.313,54
449,13
399,90
1.194,25
1.654,72
428,53
296,12
398,63
2.007,90
1.732,87
957,58
1.155,36
598,62
2.412,50
4.154,34
44,29
3.107,40
684,65
673,69
418,57
755,45
1.148,67
0,80
1.014,94
333,44
257,11
245,36
96,10
451,79
915,39
708,39
304.000,00

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.B Modificació de crèdit 000025/2022/MC
Vist l’informe del Cap del Servei de Projectes i Obres relatiu a la modificació del projecte
econòmic 211110 “Parc de les aigües patrimonial”.
Vist el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Montcada i Reixac i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres al parc de les aigües
incloses al pla de millora del valor patrimonial dels parcs de la xarxa de parcs
metropolitans (525/2021/ALTTER) aprovat per l’Ajuntament de Montcada el passat 7 de
febrer de 2022 en sessió de la Junta de Govern Local.
Atès que en aquest conveni es descriu que l’Ajuntament de Montcada i Reixac haurà
d’aprovar i aportar el compromís de dotació per a les anualitats 2022 i 2023 per l’import
de 256.029,06 euro, a raó de 115.000,00 euro el 2022 i 141.029,06 euro el 2023.
Atès que a tal efecte s’ha de modificar l’annex d’inversió per incloure el projecte
pluriennal (despesa 2023).
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 18 de febrer de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 25/2022-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari, segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
112/17100/63100/211110

Parc de les aigües patrimonial

Import
115.000,00€

Parc de les aigües patrimonial

Import
115.000,00€

ALTA DE CRÈDIT
Partida
112/17100/76400/211110

SEGON.- Modificar l’annex d’inversions del projecte 211110, que es declara pluriennal,
de tal manera que l’Ajuntament assumeix el compromís de despesa, quedant de la
següent manera:
211110 Parc de les aigües patrimonial
Ingressos
Exercici
2022

Concepte
141/93300/60400/211110

Administrador

de

Infraestructuras

Import
115.000,00€

2023
TOTAL

217/01100/91300/211110

Ferroviarias
Operacions a llarg termini

Partida
112/17100/76400/211110
112/17100/76400/211110

Parc de les aigües patrimonial
Parc de les aigües patrimonial

141.029,06€
256.029,06€

Partides
Exercici
2022
2023
TOTAL

Import
115.000,00€
141.029,06€
256.029,06€

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari a
informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar
al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol
persona interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que consideri
oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l’expedient
quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4, TARIFES,
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PELS SERVEIS QUE ES PRESTIN PER A ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL
LLEURE.
El Sr. Garrido explica la proposta: Bàsicament el que portem és la modificació de preus
de la ordenança casals d’estiu. Diguem que tornem als preus anteriors a la pandèmia.
Creiem que ja és un any de normalitat i que hi ha famílies que s’ho poden permetre. Hi
ha modificacions per a aquelles famílies que no tenen recursos econòmics suficients per
poder fer front al casal d’estiu. També afegim la bonificació a les famílies monoparentals.
Bàsicament, també cal dir, que mantenim el preu. No pugem el preu. Aquí sí que és
veritat que l’Ajuntament està fent un esforç, ja que el preu del contracte ha incrementat.
Com estem veient a totes les noticies, hi ha un increment de la inflació, i és veritat que
l’Ajuntament assumeix una part important d’aquest preu, perquè nosaltres com a equip
de govern, creiem que els casals d’estiu han de ser assequibles per a tots els nens i
nenes del nostre municipi.

La Sra. del Pino intervé: Òbviament, això és una modificació pel tema dels preus públics
dels casals. Entenem que s’ha de procurar l’accés als mateixos pel major nombre
possible d’infants i de joves. No hem d’oblidar que hi ha molta gent que ho segueix
passant malament, que no arriba, que tot puja, que la llum puja i que sempre es tendeix
a treure de les coses que alguns entenen com a prescindibles. En aquest cas, jo sempre
aposto perquè es miri més pel tema de la infància i els joves i que se’ls doni mesures
alternatives, com en aquest cas els casals de lleure i demés, perquè puguin fer activitats
i que tots es sentin en aquest període, en una situació d’igualtat respecte als seus veïns.
Per tant, el posicionament de vot és a favor.
El Sr. Garrido afegeix: Només volia afegir que des de l’Ajuntament, conjuntament amb
Serveis Socials, i en aquest cas l’Àrea Social, es coordinen per a donar resposta a totes
aquelles famílies que tenen detectades i que sol·liciten durant l’any, ajudes o algun tipus
de recurs. Per exemple, les beques menjador, en aquest cas es tenen en compte, així

que també se’ls fa una reducció de preu. Vull dir que aquesta situació de cada família es
té en compte, juntament amb Serveis Socials i l’Àrea Social.
Vist l’informe tècnic, d’1 de febrer de 2022, de la Tècnica d’Infància i Joventut, amb el
vist-i-plau de la Cap de Servei d’Educació, Infància i Joventut i del Coordinador de l’Àrea
Social, sobre la proposta de modificació de l’Ordenança número 3 reguladora dels preus
públics pels serveis que es prestin per a activitats educatives en el lleure, en concret
l’article 4t, en relació al quadre de tarifes que s’ha de liquidar per participar en el Casal
d’Estiu.
Tenint en compte el que estableixen els articles 15 i següents del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març de 2004 (en endavant LRHL) en relació al procediment
d’elaboració, aprovació, modificació i contingut de les ordenances fiscals.
Ates el que estableix l’article 25 de la LRHL sobre l’informe tècnic-econòmic en
l’establiment de taxes, i que s’incorpora en aquest expedient de modificació de l’article
4t de l’Ordenança fiscal número 14, i que d’acord a les excepcions previstes a
l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, no és preceptiu el tràmit de consulta previ a l’aprovació
provisional de la modificació pel ple de la Corporació.
Vista la proposta del President de l’Àrea Econòmica i el dictamen de la Comissió
Informativa extraordinària de l’Àrea Econòmica,
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la competència per a l’aprovació de
les Ordenances Fiscals correspon al Ple de l’Ajuntament.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 18 de febrer de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar la modificació provisional de l’article 4t de l’Ordenança número 3
reguladora dels preus públics pels serveis que es prestin per a activitats educatives en el
lleure, segons el tenor següent:
“Article 4t. Tarifes
Els preus públics a pagar pels usuaris dels serveis que aquesta Ordenança regula, són:
Casal Estiu de Primària
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9 a 13:30 hores i un dia a la setmana fins a les 17 hores
Preu: 45,00€ la setmana
Serveis Complementaris:

Preu acollida de matí de 8 a 9 hores: 33,75€ setmanals (preu esporàdic 2,50€)
Preu menjador de 13:30 a 15:30 hores: 33,75€ setmanals (preu esporàdic 7,10€)
Preu ludoteca de tarda de 15:30 a 17 hores: 13 € setmanals (preu esporàdic
3,50€)
Les famílies que inscriguin més d’un fill/a gaudiran d’un 10% de descompte en el
preu pel segon i següents fills/es.
Les famílies monoparentals gaudiran d’una bonificació d’un 10%.
En el cas d’optar als dos punts anteriors només s’aplicarà un d’ells.
Casal Estiu de Secundària
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 10 a 14 hores i un dia a la setmana fins a les 18 hores
Preu: 35,00€ la setmana
Les famílies que inscriguin més d’un fill/a gaudiran d’un 10% de descompte en el
preu pel segon i següents fills/es.
Les famílies monoparentals gaudiran d’una bonificació d’un 10%.
En el cas d’optar als dos punts anteriors només s’aplicarà un d’ells.”
SEGON. Exposar al públic l’acord anterior per un termini de trenta dies hàbils amb la
finalitat que qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient de modificació de
l’article 4t de l’Ordenança número 3 reguladora dels preus públics pels serveis que es
prestin per a activitats educatives en el lleure. Cal fixar l'anunci corresponent al tauler
d'anuncis municipal i publicar-lo al Butlletí oficial de la província i en un dels diaris de
major difusió de la província. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment,
l'acord anterior esdevindrà definitiu.
3. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA
3.1 APROVACIÓ DE LES DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1r DE
GENER DE 2022.
La Sra. Alcaldessa explica la proposta: Com bé sabeu, en el ple de gener i de febrer,
estem obligats a portar com a mínim, dos punts que són l’aprovació i l’actualització dels
béns immobles, que ho vam fer al mes de gener, i el segon punt, que estem obligats a
aprovar per ple a principis d’any, és aquesta actualització del padró. Per a la vostra
informació i per a la informació de tothom, el total d’habitants que tenim actualment a
Montcada i Reixac és de 36.717 habitants, dels quals 18.042 habitants són homes i
18.628 habitants són dones. Per tant, aquestes serien les dades a data de 1r de gener
de 2022, que passaríem a l’Institut Nacional d’Estadística, perquè les comptabilitzin. Per
tant, hauríem d’aprovar les dades del padró, com dic, 36.717 habitants que tenim ara a
Montcada. Hem perdut una mica en relació a l’any passat. Aproximadament hem perdut
uns 70 habitants.
Vista la relació de dades elaborada per la Secretaria General, obtingudes a partir de les
dades que es contenen al Padró Municipal d’Habitants gestionat pel departament
esmentat;
Atès que les dades esmentades es refereixen a la data de 1r de gener de 2022;

De conformitat amb el que disposen els articles 81 i següents del Real Decret1690/1986,
d’11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals:
Vista la proposta de l’alcaldessa, i previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Presidència celebrada per videoconferència el dia 18 de febrer de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar les dades del Padró Municipal d’Habitants, referides a 1r de gener de
2022 d’acord amb el següent resum:
DISTRICTE
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
TOTALS

SECCIO
1
2
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3

HOMES DONES TOTAL
576
604
1180
825
865
1690
882
904
1786
728
769
1497
1087
1009
2096
1202
1251
2453
1018
1186
2204
1260
1358
2618
676
672
1348
1084
1146
2230
889
920
1809
1105
1119
2224
893
881
1774
481
571
1052
499
522
1021
681
663
1344
1229
1244
2473
728
693
1421
714
699
1413
485
482
967
454
450
904
596
617
1213
18092
18625
36717

Total: 36.717
NUCLIS
Montcada centre, Font Pudenta, La Ribera
Mas Rampinyo
Terra Nostra
Can Sant Joan
Can Cuiàs
Resum per barris:

NÚM. HABITANTS
12906
12003
3417
5307
3084

Barri
Montcada Centre i Vallençana - Reixac
Font Pudenta
La Ribera
Mas Rampinyo, Can Pomada i Mas Duran
Carrerada i Pla d’en Coll
Terra Nostra
Can Sant Joan
Can Cuiàs
TOTAL

Homes

Dones

4349
882
1087
3934
1973
1661
2671
1535
18092

4675
904
1009
4030
2066
1756
2636
1549
18625

Total Barri
9024
1786
2096
7964
4039
3417
5307
3084
36717

SEGON. Trametre les dades a l'Institut Nacional d'Estadística
3.2 POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DEL LA
GENERALITAT DE CATALUNYA ELS TERRENYS NECESSARIS PER A
L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA MAS RAMPINYO.
La Sra. Segovia, regidora d’Educació, explica la proposta: Jo abans d’anar concretament
al que seria el punt, sí que us vull fer una mica de context i contextualitzar una miqueta
la situació i el perquè d’aquesta urgència de passar per aquest ple de manera tan urgent
lo que seria la cessió de l’ús del terreny municipal cap al departament d’Ensenyament.
Com bé sabeu, l’any 2019 el departament d’Educació va venir a l’escola, va venir a
Montcada i concretament a l’escola Mas Rampinyo a anunciar que seria un institut
escola. Dir que tan des de l’ajuntament, com des de l’escola, vam estar molt contents
perquè era una reivindicació tant de les famílies com de l’escola, com de l’ajuntament,
això va ser una molt bona noticia. S’ha de dir que aquell mateix dia també el
departament d’Ensenyament es va comprometre i ens va anunciar que de cara al curs
2022-2023 ja estaria feta la construcció del nou edifici que donaria resposta a la
necessitat educativa i a la matriculació del futur curs, estaríem parlant del curs de
setembre. Des d’aquella data tant l’equip directiu, com les famílies, com l’ajuntament
hem estat fent seguiment, hem estat mantenint diferents reunions. Sempre ens han
mantingut que el compromís continuava així, que de cara al curs 2022-2023, aquesta
obra estaria feta i que aniríem a temps. Paral·lelament aquest seguiment d’obres, aquest
seguiment, la direcció del centre, més les famílies, ens van fer arribar la petició a
l’ajuntament de que, com amb la construcció del futur institut perdrien terreny del pati i
tenint nosaltres al costat, l’ajuntament, un terreny municipal, molt gran, la veritat és que
si em pregunteu quan metres quadrats té, no us ho sabria dir, però realment és molt
gran, però voldrien doncs això, que els hi fem una cessió de pati per compensar allò que
perdrien amb el nou institut. Cal dir que les obres de l’institut, dintre del terreny del
departament, que serà on es realitzarà, ocuparan uns 400 metres quadrats
aproximadament del pati. Per tant l’escola perd 400 metres quadrats de pati, com a
equip de govern vam veure adient fer aquest cessió de pati i ara creiem que si podem
col·laborar, perquè totes les nostres escoles públiques convisquin i tinguin millors
oportunitats, que puguin donar una educació de qualitat cap als nens i si en tenim la
possibilitat, que en aquest cas la tenim, perquè tenim aquest terreny al costat, doncs
veiem adient fer aquesta cessió.
Cal dir que aquesta cessió no estava prevista per ara, estava prevista per l’any vinent
que seria quan començarien a intervenir, però pensareu, per què, aquesta urgència? i

aquesta urgència és perquè fa qüestió de tres mesos, malauradament i
desgraciadament, el departament ens confirma que les obres no arribaran a temps. És a
dir, aquell compromís que van tenir a l’any 2019 que pel curs 2022-2023 tindríem les
obres de l’institut malauradament no ha estat així. D’això ens assabentem tant la
direcció de l’escola, com les famílies, com l’ajuntament, ens n’assabentem fa qüestió de
tres mesos. Arrel d’aquí hem tingut diferents reunions, diferents converses per veure
quina seria la millor alternativa. Durant aquestes reunions la direcció del centre en tot
moment ha plantejat que realment era insostenible el poder donar resposta a la
necessitat educativa i a la matricula de l’any pròxim perquè no tenien espai on ubicar els
nens. Com bé sabeu a l’estiu passat el departament d’Ensenyament si que va fer dues
aules noves en aquella escola. Lo que era el porxo del pati el va convertir en dos aules,
però això es totalment insuficient, és a dir que estaven patint. Estaven patint perquè
realment de cara al pròxim curs els faltaria moltíssim d’espai per això, per donar
resposta a l’escolarització. Per tant en aquestes diferents reunions el que departament el
que ens proposa es ficar uns mòduls per mentrestant, tant l’escola com l’ajuntament,
com les famílies, la veritat que ens vam mostrar molt bel·ligerants en que no
acceptaríem els mòduls sense que paral·lelament és fes el procés d’obres al moment,
que els mòduls no retardessin encara més les obres. Després de diferents reunions
precisament el departament ens confirma que sí, que conviurien els mòduls amb les
obres, val. Així que en resum ara mateix el departament el que necessita d’aquesta
cessió de 800 metres quadrats és instal·lar uns mòduls que aproximadament ocuparan
uns 350 metres quadrats. És a dir, si nosaltres decidíssim no fer aquesta cessió ara, els
mòduls els haurien d’ubicar dintre de la part del terreny del departament d’ensenyament,
enganxat a l’escola, per lo qual estaríem nosaltres mateixos impedint que comencessin
les obres. És a dir, que creiem que realment és urgent que realment es important que ho
aprovem i que no siguem nosaltres mateixos que fiquem pals a les rodes perquè les
obres continuïn. És a dir, nosaltres donem totes les possibilitats al departament perquè
realment compleixin el que ara ens han dit, que és posar els mòduls i començar les
obres. Si nosaltres no fem aquesta cessió, els mòduls sí o sí els necessiten, els ficarien
en el terreny actual i estaríem nosaltres mateixos impedint que avancessin les obres.
Després d’això de diferents converses arribem a això que proposem fer la cessió de 800
metres quadrats de terreny municipal, que s’ha de fer de manera urgent per poder
instal·lar aquests mòduls en aquell espai, per donar resposta a l’escolarització del
pròxim curs i que paral·lelament ens diuen que entre el mes de juliol i el mes de
setembre ens diuen que començaran les obres. Per tant resumidament el tema és
aquest, us volia posar en context però el que portem a ple és la cessió de l’ús de 800m2,
per fer-ho servir de pati per l’escola institut escola Mas rampinyo.
La Sra. Fernandez, regidora del grup municipal PSC-CP, intervé: Com deia des de l’inici
nosaltres sempre hem estat al costat de les famílies i la direcció del centre tot recolzant
la reivindicació que creiem tan necessària d’ampliació d’oferta educativa i per la
necessitat de construcció d’un nou espai a l’escola institut Mas Rampinyo, no volem
oblidar la tan anhelada construcció de l’institut Montserrat Miró. Com no pot ser d’una
altra manera el nostre grup donarà ple recolzament a la cessió de terreny municipal al
departament d’educació, però com ja ha dit la Sra. Segovia, tornem a estar davant d’un
incompliment del compromís per part de la Generalitat en temes d’educació al nostre
municipi i precisament són els seus socis de govern aquí a Montcada. La Generalitat és
va comprometre a tenir les obres enllestides, sabem que no les tindrem a temps, que
encara no tenim cap data fixada d’inici, juliol, agost, setembre, però mentrestant és
veritat que s’afanyen a posar mòdul per si cas. Això si uns mòduls d’última generació,

eh. No com els que vam tenir a l’escola Reixac per sort, però mòduls al cap i a la fi.
Conviure amb les obres i mòduls durant un temps determinat i curt pot ser acceptable,
però Montcada no pot permetre equipament educatiu en mòduls per temps indeterminat.
Necessitem que Esquerra de Montcada, el grup d’ERC-AM de Montcada, no miri cap a
un altre costat i entomi, si no ho ha fet encara, que segur que sí, el compromís i faci
valer el pacte d’inici d’obres, molestin als seus companys al govern de la Generalitat per
tal de dignificar una escola amb la construcció del seu edifici, que ho mereix. Governen
a Montcada i també a la Generalitat. Em fa la impressió que en aquest tema en concret,
aquest grup de govern, no va tant de la mà i ho lamentem tots profundament.
M’agradaria equivocar-me i pensar que ERC-AM posa tot de la seva part en les
negociacions amb els seus companys a la Generalitat, tot confiant que el grup d’ERCAM es posin al costat de Montcada que segur que ho fa, donarem suport al punt i
felicitem a tota la comunitat educativa de l’escola Mas Rampinyo per tota la feina feta.
La Sra. Alcaldessa expressa: Bé, ara la Sra. Segovia donarà les respostes que hagi de
donar que son moltes, perquè ho hem treballat molt aquest tema; però simplement dir-li
que evidentment que anem de la mà i que evidentment aquest equip de govern, sí que
va de la mà i reivindica i és baralla i és trenca la cara per aquest municipi allà on calgui.
La Sra. Segovia respon: Em sumo a les paraules que ha dit l’alcaldessa, precisament
era el que anava a dir. Cal dir que, primer, el partit socialista diu: estem al costat de les
famílies i de la direcció del centre. A mi m’agradaria saber quan us heu reunit amb les
famílies, quan us heu reunit amb la direcció del centre, per mostrar-los el vostre
recolzament, per estar al seu costat. Si ha sigut fa poc, de veritat que me n’alegro, si ho
heu fet, me n’alegro i si no ho heu fet, potser no ho hauríeu d’haver dit, perquè sembla
que esteu, no ... o potser sí i ho veurem a les xarxes socials, “el grup PSC-CP s’ha
reunit amb la direcció del centre de l’escola Mas Rampinyo per fer diferents propostes”,
potser sí.
Llavors, per altre costat, dir que el nostre govern municipal està molt unit, estem molt
informats tant uns com els altres, tant ERC-AM com ECPMIR anem de la mà en això, ho
estem batallant i no perquè jo sigui la regidora d’aquest regidoria ho estic batallant jo
sola només, si no que també ERC-AM ho està treballant i ho estem fent de manera
conjunta i de la mà. Crec que no em deixo cap cosa més. Donar les gràcies pel
posicionament de vot felicitar també a l’escola Mas Rampinyo i a les famílies perquè
realment això dignificarà moltíssim la seva escola i de nou dir que estem molt units, que
estem treballant de manera conjunta i que estaria bé que si us reuniu amb les famílies i
amb l’escola, doncs que ens feu saber aquelles propostes que us puguin anar fent.
El Sr. Sanchez, intervé per al·lusions: Si, molt breument, perquè, bé, les al·lusions de la
regidora de PSC-CP han sigut clarament per aquest grup municipal ERC-AM. Només dir
dues coses, el grup d’ERC-AM estem vetllant pels interessos des del propi grup, però
respectant les competències dintre de l’equip de govern i per tant donant suport a les
reivindicacions que com a equip de govern tenim conjuntes i que lidera la regidora
d’Educació. Amb el tema d’educació, per tant, nosaltres pressionarem a la Generalitat el
que faci falta i recordar-li que des de que Esquerra Republicana té la presidència de la
Generalitat i la conselleria d’Educació, doncs s’està invertint més que mai en l’educació
a Montcada amb l’ampliació de l’institut de la Ferreria, amb l’institut escola El Viver, amb
la contractació de l’institut escola de Mas Rampinyo, amb l’escola Bressol de Can Sant
Joan, amb el centre de 0 a 16 anys que és farà a Can Sant Joan, i n’estem orgullosos. I
seguirem pressionant i això no és suficient i aquí hi ha un compromís de construcció

d’una ampliació d’un institut escola que no s’estan respectant els terminis i pressionem
perquè s’escorcin al màxim i per complir, i això seguirem fent-ho, pressionant a la
Generalitat, de la mà de la resta de l’equip de govern, començant per la regidora
d’Educació.
No cal ara tirar-nos en cara incompliments de compromisos, perquè ara el tema del
soterrament, per exemple que ara hem avançat molt, també recordo que hi ha uns
compromisos de l’any 2007 signats i estem al 2022 i ara hem aconseguit que avancin.
Vull dir que jo crec que la feina d’ERC-AM dintre de l’equip de govern i dintre de la
Generalitat doncs serà d’unió i cohesió amb l’equip de govern i de pressió per defensar
els interessos de Montcada per davant de tot.
La Sra. Fernandez manifesta: Sí només dir a la Sra. Segovia que clar que nosaltres, el
nostre partit, es reuneix, es reuneix i s’ha reunit amb les famílies a l’inici i durant, també
hem preguntat amb la direcció i tenim informació de primera mà, només per saber i per
fer la reivindicació que cal i fer el recolzament allà on calgui i donar veu també.
Al Sr. Sanchez, com vostè ha dit, a Montcada hi ha milers de compromisos als que
s’arriba però després hi han incompliments i ara mateix ens trobem amb un
incompliment i estem parlant d’aquest en concret i necessitàvem saber que vostès
també tenien el compromís i saber si l’equip de govern també és prou fort i va de la mà a
la Generalitat a demanar el compliment de la construcció d’aquest equipament
La Sra. Alcaldessa respon: Miri Sra. Fernandez, jo crec que es evident i patent que
aquest equip de govern no només va de la mà, sinó que demostra dia a dia que
aconsegueix allò que es marca. Crec que l’escola Bressol de Can Sant Joan és un
exemple, perquè era un compromís d’uns pressupostos que ni tan sols van quedar
recollits per escrit i s’està redactant el projecte i serà una realitat per al curs 2023-24 i dic
el mateix de les urgències nocturnes i dic el mateix amb tantes altres coses. Per tant que
vostès posin en dubte la unitat i la força que té aquest equip de govern, començant per
haver arrencat el compromís d’un Partit Popular al govern amb el soterrament, la veritat
és que comença a indignar una mica tot plegat, eh.
Aquest equip de govern és sòlid, aquest equip de govern va a una i aquest equip de
govern aconsegueix les fites que es marca i allò que promet a la seva població i no
demani la paraula, Sr. Iruela, perquè vostè no està dintre aquest punt, en tot cas en
precs i preguntes diu vostè el que li sembli oportú i ja ho hem explicat en varies ocasions
i en diversos plens, per tant em sap greu perquè la senyora Fernandez sembla que ha
caigut i no ha sentit la resposta, però torno a dir, si us plau que ningú posi en dubte, jo
sé que ja estan vostès en precampanya, la unitat i la fortalesa i el treball d’aquest equip
de govern.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2006 va cedir
a la Generalitat els terrenys necessaris per a construir un CEIP al barri de Mas Duran,
concretament 8.000 metres quadrats, que en l’actualitat és l’escola Mas Rampinyo.
Atès que el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya està redactant els
projectes d’ampliació de l’Institut-Escola Mas Rampinyo, Fase 1 i 2 i Mòduls
provisionals.
Atès que aquestes ampliacions necessàries del centre educatiu requereixen una
ampliació de la parcel·la actual, pel que demanen que es posi a la seva disposició una
porció de 800 metres quadrats de la finca contigua, que és de propietat de l’ajuntament

de Montcada i Reixac i que figura a l’Inventari de Béns Immbobles a l’assentament
32/2006.
Atès el tràmit de consulta prèvia realitzat en l’expedient per a l’aprovació del Pla especial
d’equipaments de l’Institut-Escola Mas Rampinyo, on es posa de manifest la petició dels
veïns d’ampliació del pati actual del centre educatiu.
Vist que l’Ajuntament disposa d’un solar adient, contigu al centre escolar, i que
considera adequat destinar-lo a l’ampliació del centre escolar Mas Rampinyo,
Vista la proposta de l’alcaldessa, i previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Presidència celebrada per videoconferència el dia 18 de febrer de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres de la
Corporaciómunicipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, lliure de càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini, el solar que
es descriu tot seguit, per destinar-lo a l’ampliació de l’Institut-Escola Mas Rampinyo:
Porció de terreny de 800 metres quadrats, que se segregarà de la finca de propietat
municipal inscrita a l’Inventari de Béns Immobles a l’assentament núm. 32/2006,
parcel·la amb referència cadastral 1546603DF3914F.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Montcada i Reixac en el Registre de
la Propietat de Montcada i Reixac al tom 1704, llibre 621, foli 194 finca 23782, inscripció
2a.

SEGON. El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari- amb la potència
suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu funcionament, que s’ubicarà
fora del solar, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-.i els vials

que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les
voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a l’immoble posat a disposició i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del Departament d’Educació, sense cap cost
o càrrega per aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta
execució de les obres com resultat de les característiques del solar ofert, del seu
emplaçament, del subsòl, dels condicionants mediambientals i les que puguin
condicionar la posada en funcionament del centre.
TERCER. L’ampliació de l’equipament escolar a que fa referència aquest Acord podrà
ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant
qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà
d’efectuar-lo únicament el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
QUART. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti
per la construcció del centre, en base a l’article 103 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,
gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial interès
o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la
llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que
puguin gravar l’activitat educativa.
CINQUÈ. Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del
municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la
conservació, manteniment, neteja, subministraments i vigilància.
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada ni el subsòl, a
ubicar instal·lacions de tercers, construccions ni servituds, a una finalitat diferent a la
que es objecte de la posada a disposició, sense l’autorització prèvia del Departament
d’Educació.
SISÈ. L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la
normativa vigent.
SETÈ. Facultar l’alcaldessa de l’ajuntament de Montcada i Reixac per a la signatura de
la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present
acord.
4. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha
5. MOCIONS
No n’hi ha

6. PRECS I PREGUNTES
6.1. Del Sr. Pérez.
Jo voldria fer una pregunta i un prec. El prec va dirigit al Sr. Teixidó en primer lloc
m’agradaria fer un recordatori sobre la situació que viuen al carrer Barcelona i voltants,
moltes furgonetes de repartiment segueixen pujant a les voreres augmentant la
degradació d’aquest carrer i com ja li vaig dir al seu moment, s’hauria d’habilitar zona de
càrrega i descàrrega.
6.2. Del Sr. Pérez.
La següent pregunta seria per a la Sra. Segovia, tenim coneixement dels quatre pisos
que vostès tenen a l’ajuntament gestionats a l’avinguda Europa, al barri de Mas Duran,
hi ha dos pisos que estan ocupats per una mateixa persona. Llavors la nostra pregunta
seria si l’ajuntament o la regidoria competent tenen constància d’aquesta situació i si la
tenen la constància, com ho pensen solucionar.
6.3. De la Sra. Lopez.
Lo meu és un prec, és sobre la taula de la cultura i de les arts. Hem vist per la Veu de
Montcada que la regidoria de Cultura ha promogut una anomenada Taula de la cultura
popular i tradicional, però ens sobta, perquè aquesta taula no s’ajusta al nom i a les
propostes acordades i aprovades per unanimitat al ple municipal.
Felicitem i agraïm el suport cap a la cultura popular, però el plantejament està mal
enfocat, almenys amb allò que es va dir. Constituir la taula de cultura, no és simplement
una taula de cultura popular, sinó que la proposta aprovada va ser crear una taula de
cultura i les arts, per aglutinar totes les entitats i agents de l’àmbit de la cultura del
municipi per enfortir el sector. L’objectiu d’aquest òrgan participatiu era crear una taula
de naturalesa col·lectiva, amb la promoció de diferents comissions o taules delegades
de participació temàtica, per fomentar el debat i el disseny del desenvolupament cultural
de la ciutat de Montcada. La taula de la cultura i les arts ha d’aglutinar la representació
dels interessos i les posicions dels diferents sectors i agents del mon cultural de la ciutat
de Montcada, és a dir de tots. Ha d’estar representada amb les entitats d’arts visuals, de
cultura popular i tradicional, del món la dansa, de la història, del lleure, de la música i del
teatre entre altres. Per aquest motiu demanem el compliment dels acords de la moció
presentada pel grup socialista, remarquem que va ser aprovada pel ple municipal i que
facin participar a totes les entitats culturals i de les arts, que realment sigui una taula
general per debatre i promocionar la cultura del municipi.
6.4. Del Sr. Iruela.
Jo tinc un prec i una pregunta que fer. En primer lloc faré el prec i el faré perquè la meva
companya Dori Alcalà no hi és. En relació al que ha dit la Sra. Segovia, que evidentment
compartim moltes de les coses que ha dit, pràcticament el 100 % de les coses que ha
dit, però bé igual en el fons compartim el 100 % i hi ha alguna cosa en la que discrepem
en la manera de fer-les. Per això que ha dit, per exemple, de l’agenda igualtat, nosaltres
en principi no tenim constància de perquè, de quin va ser el motiu, li asseguro que
esbrinarem el que i li contestarem també.

Per una altra part, no sé perquè vostè fa al·lusió o estan massa pendents del que fa
l’oposició o de que es reuneixi amb col·lectius del municipi. Això és normal, nosaltres
pensem que això es normal, reunir-nos, com estan, què pensen i quines necessitats
tenen, etc. No crec que sigui bé un problema per vostès, crec que no és un problema
per vostès.
Tampoc això que vostè posa en dubte a nivell de si ens reunim o no, doncs miri li dic
que amb el grup de direcció de l’escola, també ens hem reunit i ens hem reunit amb la
nostra associació. No sé perquè vostè posa en dubte de si parlem o no parlem amb una
associació, amb una escola, d’un projecte i d’un projecte educatiu. Per tant si vostè vol,
nosaltres no tenim cap inconvenient en que vingui a les reunions que mantenim amb les
diferents associacions, no tenim perquè estar amagats en cap moment. Per tant, si vostè
vol participar, cap problema, la convidarem.
No volia entrar en aquest sentit en el tema a que ha fet al·lusió, en principi, al que ha dit
la Sra. Alcaldessa sobre el tema del soterrament. En cap moment el partit socialista ha
trencat cap compromís, ni aquest partit ni aquesta agrupació socialista ha trencat cap
compromís que tenia amb la taula de soterrament. Primer perquè nosaltres no vam ser
els que vam fer públic l’anunci, va ser el Ministeri, no nosaltres. I podríem tenir un debat
molt gran i molt ampli aquí, molt gran i molt ampli.
Miri, nosaltres hem sigut fidels des de fa sis anys amb vostès, amb un estat de
pandèmia i hem anat de la mà sempre i donant-li recolzament amb moltíssimes,
moltíssimes coses que ha fet aquest ajuntament. Per què? Per responsabilitat política i
això ho hem fet per responsabilitat. Ara, si retwittejar, si donar una noticia, una vegada
s’ha fet públic i ho ha fet públic el Ministeri, que és qui al final és qui ha aprovat el
pressupost i és el qui posa els diners, no veig l’inconvenient, no ho veig. Per tant ja li dic
això ho podem parlar tant com vostè vulgui si vostè vol, eh?, i amb data si vol, però no
serà el moment ara.

6.5. Del Sr. Iruela.
Per altra banda la pregunta que volia fer es la següent, ens agradaria traslladar unes
qüestions que ens fan arribar els veïns de la urbanització del bosc d’en Vilaró. Ens
demanen que ens facin arribar per escrit el detall de les parcel·les de titularitat pública, si
és que hi han parcel·les de titularitat municipal, que no ho sabem, a la urbanització del
Bosc d’en Vilaró. També, i si fos així, demanem que ens faci arribar un mapa amb la
situació de les mateixes.
També, i comptant que l’ajuntament si fos el titular d’aquestes parcel·les, sol·licitaríem el
manteniment i la neteja de les mateixes, ja que ens fan arribar que hi ha parcel·les que
podrien ser un risc d’incendi potencial a causa de les poques pluges que ha hagut
aquest hivern, que portem més de 80 dies sense ploure; I de les parcel·les que siguin de
titularitat privada, o d’alguna administració supramunicipal, instar també la neteja i el
manteniment de les mateixes, per l’alt risc d’incendi a causa de la sequera.
I finalment, veïns i veïnes de la urbanització ens fan arribar que hi ha un pou on la policia
va fer una actuació d’urgència el 2019, però encara no s’ha procedit a tapar-lo o
senyalitzar-lo d’una manera adequada, amb els riscos que això comporta. Aquesta

petició veïnal ja us la vam comunicar, bé, la vam comunicar a la policia local el dilluns
passat.
6.6. Del Sr. Egea.
Jo volia fer un prec. Donada la situació que pateix el comerç de Montcada arrel de la
pandèmia i sabent que en breu començaran les obres del soterrament els comerciants
estan molt preocupats i creiem que el consell de comerç no acaba d’arrancar o
solucionar una sèrie de dificultats que cada cop estan agreujant més la situació. Els
comerciants ens traslladen la sensació d’estar sols. Vostès saben que pels comerciants
els mesos de gener i de febrer son molt dolents. Per això aquest primer trimestre
necessitarien una mica d’accions de dinamització i ajudes per al comerç local. A més de
les dues associacions de comerciants, una es sent una mica abandonada i l’altra es
dissoldrà. No podem deixar que el teixit associatiu desaparegui. Demanem que actuïn
per evitar el seu enfonsament i com a grup municipal els hi estenem la mà com sempre
hem fet. Els mateixos associats i associades ens traslladen que no hi ha tècnic de
Comerç. Aquesta situació, si és així, és així des de principis d’any. És molt greu que no
tinguin un representant o un referent per traslladar les seves inquietuds. Creiem que
seria bo aprofitar aquest dies assenyalats per promocionar fires i campanyes d’animació
comercial, per exemple ara que ve el dia del pare, el dia de Sant Josep.
Per tot això exposat i donada la greu situació del comerç a Montcada i des del grup
municipal socialista demanem de manera urgent que pel bé del nostre comerç local, que
s’actuï. El grup socialista sempre estarà al seu costat per ajudar al comerç local, per això
seria bo fer un Consell de Comerç extraordinari, o fer una reunió amb més comerciants
que no siguin associats i intentar, no sé, fer algunes campanyes o fer alguna cosa.
L’Alcaldessa respon: Doncs moltes gràcies Sr. Egea. No es preocupi que les obres del
soterrament no tindran l’impacte que van tenir les que van fer vostès al carrer Major en
el comerç i ja ens ocuparem i ens encarregarem de que així sigui i de totes les
propostes que ha fet, doncs imagino que el regidor de Comerç les recollirà i es posarà
amb el Consell de Comerç a treballar
6.7. De la Sra. Alcaldessa.
I ara és el meu torn. Li he preguntat a la secretària si com a equip de govern es podia
intervenir en precs i preguntes, i és una cosa una mica anòmala, es estranya; però no
està recollit el contrari. Per tant, bé, normalment qui interpel·la i fiscalitza a l’equip de
govern evidentment és l’oposició, és la feina que heu de fer, esteu legitimats a fer-ho;
però si que és veritat que, atesa una situació que jo trobo que és greu, i que a més a
més, demano o voldria demanar explicacions, doncs m’ha agradat intervenir per primera
vegada des del 2015 en aquests precs i preguntes, però a l'oposició. I m’adreço
directament al partit socialista. En aquest municipi, si ha hagut alguna cosa i una cosa
que és sagrada per tothom, per tots els partits, de tots els colors, és la unitat del
soterrament. El Sr. Iruela diu que no han trencat aquest compromís amb la Taula, que
no..., a veure si us plau...! Sembla que no s'escoltava, repeteixo: que si hi ha una cosa
sagrada en aquest municipi, és la unitat que hem tingut sempre tots els partits polítics
d’aquest municipi, tots i cada un, de tots els colors, perquè el que hem entès, perquè
això ens va fer entendre la plataforma del soterrament, que ens va fer de paraigües, era
que el soterrament no entenia de colors i no entenia de partits polítics, perquè per sobre
i per damunt de nosaltres, havia un projecte de futur i de ciutat que era el soterrament i,
perdonin, sí, l’heu trencat. Vostès l’han trencat, l’han trencat i ja el surrealisme més gran
del mon ha estat veure avui una foto del Sr. Egea amb la ministra. Home, si us plau, Sr.

Egea, només li queda fer-se una foto amb el Sr. Putin i ja amb això s’haurà fet el
recorregut final, perquè últimament està vostè que es surt.
Torno a dir, aquest equip de govern va desencallar un soterrament amb el Partit Popular
i va aconseguir el compromís amb el Partit Popular i es va començar a redactar el
projecte amb una comissió politico-tècnica, que va exigir aquest equip de govern, amb el
Partit Popular. Han estat quatre anys de reunions mensuals de seguiment del projecte, i
arriba el dia que ha de passar pel Consell de Ministres, el gran dia, i jo encara a dia
d’avui, com a alcaldessa d’aquest municipi, estic esperant que algú del ministeri es digni
a trucar-nos, per lleialtat institucional, a informar-nos que aquest projecte passava pel
Consell de Ministres,. I li dic més Sr. Egea, té vostè molta sort, perquè aquest
ajuntament porta des del 17 de setembre del 21 enviant correus i trucant a la ministra
perquè es digni a parlar amb l’equip de govern que està gestionant el soterrament i, per
tant, el prec és: deixin, si us plau, deixin ,perquè si hi ha una cosa sagrada ha estat la
unitat del soterrament.
Això és una pregunta i la segona és: què li ha explicat vostè a la ministra del
soterrament, quina informació té? Nosaltres ho traslladem tot absolutament per lleialtat
amb la Taula del soterrament, ho traslladem totes i cada una de les informacions a la
taula del soterrament on estan vostès. Vostè no m’ha trucat avui a mi per dir-me que
s’ha reunit amb ella. Que li ha dit, que li ha explicat?, em sembla de veritat, que com a
mínim, si això no és deslleialtat, Sr. Iruela, se sembla moltíssim, però moltíssim a la
deslleialtat. Per tant simplement faig un altre prec, recondueixin la situació, recondueixin
la situació i defugin una mica de protagonismes, si tots estem molt contents, si tots ens
podríem haver posat medalles i no ho hem fet en pro de la unitat, en pro de la unitat, i ja
que el Sr. Egea no ha tingut la deferència que tinc jo sempre, en cada moment que parlo
i que hi ha una noticia nova del soterrament que truco al Sr. Iruela o truco a tots els
membres de la Taula del soterrament, demano com a mínim ja que no ha tingut la
deferència de trucar que ens expliqui ara mateix, primer que li ha explicat ell i que li ha
explicat ella.
El Sr. Iruela intervé: Jo personalment i també el meu grup, en el tema del soterrament ho
hem fet sempre en les condicions i amb la necessitat que ha tingut la plataforma sempre
de marcar unes línies de treball i jo mai, mai, en cap reunió hem fet alguna cosa que no
sigui deixar parlar als que porten les converses, com vostè i el Sr. Sanchez, i mantenir i
seguir una mica la línia que marcava la plataforma. La plataforma va signar un document
que deia que nosaltres, tots el partits polítics, havíem d’anar a la mateixa, i així ho hem
fet, i pressionar als nostres majors si estiguessin al govern i així ho hem fet. I no hem fet
cap ostentació d'haver-ho fet. Quin problema hi ha? Quin problema hi ha per vostè Sra.
Alcaldessa? A veure, siguem francs, siguem francs, nosaltres, l’agrupació de Montcada
no ha fet públic res, no ha sigut deslleial com vostè acaba de dir. Això no és veritat, això
no és veritat, vostè ho vol portar al seu camí, però no, no és així, no es així Sra.
Alcaldessa, hem sigut lleials cent per cent sempre a tot lo que ha marcat la plataforma.
Ho hem fet públicament, ho hem fet en declaracions públiques, ho hem fet en
declaracions personals , i a qui tenia que encapçalar això és el que estigui manant a
Montcada. En aquest cas es vostè, doncs vostè ho encapçala amb el seu grup i ningú
ha posat cap pega per això. Hi hagut algun retret per això?. cap ni un tot el contrari...
La Sra. Alcaldessa expressa: Faltaria més

El Sr. Iruela prossegueix: Deixi’m parlar Sra. Alcaldessa, sempre ja li he dit que jo
personalment i públicament, jo li he donat les gràcies; i el meu grup ha donat les gràcies
a l’equip de govern actual per les negociacions del soterrament i tot lo que s’anava
avançant o sigui que això de que nosaltres hem estat aquí fent una altra cosa. No, no,
no ho hem fet així. No hem fet així mai, i deslleials no li accepto que ho digui, perquè no
ha sigut així. Nosaltres no hem fet aquesta comunicació, l’ha fet el Ministeri Sra.
Alcaldessa, no nosaltres; i si el Ministeri no s’ha posat en contacte amb vostè, no és un
problema nostre, no és un problema nostre, en tot cas serà un problema seu de
comunicació amb el Ministeri, no nostre.
La Sra. Alcaldessa indica: Miri Sr. Iruela jo crec que aquest tema anem a reconduir-lo.
El Sr. Iruela respon: No, no. Vostè m’ha titllat a mi personalment i al grup ...no li
permeto...
La Sra. Alcaldessa expressa: Jo soc la que modero aquest ple i li estic dient no es tracta
d’això, vostè pot dir que jo vull portar pel meu camí, només hi ha un camí que és el de la
veritat. Si no és un atac personal a la meva persona, és una manca de respecte, deixi’m
parlar, és una manca de respecte ...
El Sr. Iruela planteja: Perdoni la paraula la tenia jo...
La Sra. Alcaldessa indica: Li estic dient que qui modera el ple i qui treu o dona la
paraula soc jo, li agradi o no, i li estic dient...
El Sr. Iruela expressa: Doncs parli vostè sola, i digui lo que vulgui
La Sra. Alcaldessa expressa: Vostè està perdent una mica l'essència del que jo li estava
dient; jo no ho sento com un atac ni moltíssim menys ni cap a la meva persona, és una
manca de respecte a la ciutadania, a la plataforma i a la taula de soterrament...
El Sr. Iruela expressa: No senyora, no senyora
La Sra. Alcaldessa prossegueix: No diguin que vostès no van sortir, perquè vostès van
sortir a anunciar que entrava al Consell de Ministres abans de que ho fes l’Ajuntament, i
això ....
El Sr. Iruela manifesta: Perdoni, és que era públic ja i estava en xarxes.
La Sra. Alcaldessa expressa: Miri Sr. Iruela, si vosté no vol entendre, si vostè no vol
entendre...
El Sr. Iruela afirma: Vostè té aquest versió i la mantindrà perquè es el que li convé, però
no és així...
La Alcaldessa respon: Miri Sr. Iruela, si vostè no vol entendre, si vostè no vol entendre
les coses...
El Sr. Iruela expressa: No, no, Sra. Alcaldessa, no és així, no li donaré la raó amb això.
Nosaltres no hem fet aquest anunci. A veure si ho tenim ben clar. Nosaltres, el partit

socialista de Montcada i Reixac no ha fet aquest anunci, eh? Nosaltres ens en vam
assabentar per les xarxes.
La Alcaldessa exposa: Sr. Iruela que molt bé, que perfecte, però que qui va sortir a
anunciar...
El Sr. Iruela expressa: Vostè digui el que vulgui.
La Sra. Alcaldessa manifesta: És que això no és un debat entre vostè i jo. Jo he fet unes
preguntes, m’agradaria que es contestessin, si no, doncs ja les contestaran.
El Sr. Iruela respon. Jo li contesto lo meu, el Sr. Egea també li pot contestar i ja està. I li
dic que va ser casual aquest encontre, perquè anàvem a un esdeveniment a la
Federació i així va ser i estava la ministra, però va ser casual.
La Sra. Alcaldessa expressa: Miri, sap que és legítim reunir-se amb tothom
El Sr. Iruela exposa: A veure si nosaltres no podem bellugar, no podem anar a la
Federació, no ens podrem reunir amb ningú...
La Sra. Alcaldessa indica: Sr. Iruela, o em deixa parlar, o li hauré de silenciar el
micro. Això no és un debat entre vostè i jo, d’acord?, no és un debat entre vostè i jo. Li
estava intentant dir que evidentment és legítim reunir-se amb tothom i una altra cosa és
reunir-se..., hi ha una diferència molt gran entre reunir-se perquè és legítim, i
oportunisme. Simplement és això, i això s’aplica també al bosc d’en Vilaró, que per cert
van pujar vostès i no van fer cap proposta.
El Sr. Egea intervé al seu torn: Jo sincerament no entenc el que està passant avui, però
bé. Jo com a primer secretari del meu partit del PSC Montcada, vaig tenir una sèrie de
contactes, de reunions, no sé si sabeu hi ha hagut uns canvis a la Federació, de primer
secretari teníem el Jose Luis Gimeno, que ara és el secretari d’organització del partit, i hi
ha hagut un canvi. Arrel d’aquest congrés doncs jo vaig tenir la sort, per dir-ho així, li dic
a l’alcaldessa, perquè entengui perquè jo em vaig reunir, vaig tenir la sort de poder-me
reunir amb les primeres espases del nostre partit. Estan veient com treballem a
Montcada, que segons vostè alcaldessa, o segons la Sra. Segovia, diuen que som
oportunistes perquè ens reunim amb tothom.
Jo des de que estic en aquest partit que, porto uns sis anys, jo em reuneixo sempre que
puc amb tothom i escolto a tothom. Vaig tenir la oportunitat com ja li vaig dir de parlar
amb el subdelegat del govern. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb molts companys
nostres del PSC i vaig tenir la sort de poder demanar, perquè la nostra ministra baixava
a Pallars i jo aquell dia tenia una reunió allí, que si podia reunir-me amb ella per agrairli, en nom de la plataforma i en el meu propi, per suposat, com han anat els
esdeveniments a partir de dimarts. Com diu el meu company, nosaltres en cap moment
hem publicat res, ni hem estat deslleials, va ser el Ministeri qui ho va fer i després
vostès, amb la ministra de Treball. Nosaltres sí hem fet uns retweets i per suposat ens
va fer molta il·lusió i és la mateixa que tenim ara mateix. Vostè vol que parli del que vaig
parlar amb la ministra aquell dia, doncs parlem-ne. Vam estar parlant de les licitacions,
com aniran els tempos, l’afectació de les obres perquè són per a 7 anys, l’històric de la
lluita de la plataforma, vaig estar explicant tot l’històric, incloses anècdotes de quan hi va
haver unes renuncies de companys nostres. És a dir jo li vaig estar explicant i també l'he

convidat a que vingui a Montcada, perquè ella precisament a Montcada no hi ha estat i
l’he convidat com a primer secretari del meu partit i espero que la visita que sigui aviat
també, si pot ser per les jornades del soterrament i si és de la nostra mà posarem tot el
que puguem, tot el que puguem, perquè vinguin. És a dir, jo que vol que li digui Sra.
Alcaldessa?, nosaltres tenim un compromís amb la plataforma que és va dir que tots els
partits polítics havíem d’utilitzar tant els nostres diputats al Parlament, com de la
Diputació com de l’Area, el que fos necessari perquè el soterrament sigui una realitat.
Després hi ha una nota de premsa que l’ha tret el partit, i ja està jo no puc dir-li res més
alcaldessa. Per suposat, jo com a primer secretari del meu partit també em reuneixo
amb qui vull i amb qui puc, només faltaria. Vostè creu que estem en precampanya, jo
crec que nosaltres estem en precampanya des del dia de les eleccions anteriors del
2019 i ja està. Estem a l’oposició i estem fent una oposició per descomptat molt amable,
perquè l’estem fent molt amable. Els hem estès la mà sempre i els hi seguirem estenent,
per al bé dels ciutadans, per a millorar la vida de les persones i ja està, res més.
La Sra. Alcaldessa respon: Moltes gràcies Sr. Egea. Imagino que si estenen la mà és
perquè tampoc aquest equip de govern ho està fent tant malament, quan els punt surten
aprovats per unanimitat, així que hi ha una mica de tot. Serà també que tampoc és fan
les coses tan malament des del govern. I simplement, ho torno a dir, no confonguin, no
confonguin les coses; sí que vostès han sigut bastant deslleials en aquest sentit, poden
tornar a argumentar-ho com vulguin i poden tornar a dir tot el que els hi sembli, però
torno a dir, aquí havia un compromís sagrat, sagrat i que ho ha estat i que des de aquest
equip de govern s’ha complert des del primer dia del 2015 fins el que portem del 2022 i
que crec que no ha sigut correspost per part del partit socialista. Dit això, dit això, vostè
ha convidat a la ministra, jo també l’he convidat el 17 de setembre, la primera vegada, el
21, torno a dir. Crec que també per part de la ministra, bastant falta de lleialtat
institucional que no es reuneixi amb l’equip de govern, amb l’alcaldessa d’un municipi on
hi ha un projecte tant important per part del ministeri com és el soterrament amb 387
milions d'euros d’inversió. I dit això, ja està, no passa res, perfecte, el que sí que li dic
per a altres vegades, agrairia que la propera vegada de la mateixa manera que faig jo
que truco a tots els portaveus municipals quan hi ha algun tipus de novetat o em
reuneixo amb algú, és que vostè ho transmeti també a l'equip de govern de la mateixa
manera que ho fem nosaltres.
El Sr. Egea expressa: Nosaltres per suposat creiem que no tot ho està fent malament
aquest govern, de fet jo personalment soc el primer que felicito a cada regidor, el que
pertoqui, a la seva àrea, pel treball que és fa, quan ho fan bé, per suposat. I allí està,
com vostè ha dit, que els punts gairebé sempre queden aprovats per unanimitat, és a
dir, que no hi ha cap problema. I ja està, no es preocupi, que la propera vegada que em
reuneixi amb la ministra ja l’avisaré, que serà en breu.
La Sra. Alcaldessa respon: No, no es preocupi, ja m’hi reuniré jo abans que vostè.
La Sra. Segovia respon una pregunta formulada al Ple: Sobre els pisos de l’avinguda
Europa, m’ha semblat entendre que s’ha dit que dels quatre pisos que gestiona
l’ajuntament, dos estan ocupats de manera il·legal, i no és així. Dos estan amb contracte
tots dos, un és de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i l’altre, el té l’ajuntament en
cessió d’ús. No són d’ocupes il·legals, però sí que és cert que és la mateixa família la

que té dues vivendes, una de l’ajuntament, i l’altra de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya. Això no és qüestió de fa pocs dies, ve de fa temps, hem tingut reunions amb
els veïns precisament on el grup municipal Cs ha estat i vosaltres a través de la Sra.
Alcalá heu estat informats, perquè jo l’he informat. El cas és que nosaltres ja ho hem
denunciat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, perquè el que va passar és que
aquesta família estava vivint en un pis de cessió que gestiona l’ajuntament i l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, sense informar l’Ajuntament, els hi va donar unes claus d’un
altre pis a aquesta família. Per tant, cada u està vivint a un pis, cosa totalment
inacceptable, estem d’acord. Això està denunciat a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i estem al darrera que es prenguin les mesures oportunes entre les dues
administracions per veure el que s’ha de fer; però això ja et dic que estem d’acord, que
és totalment inacceptable.

Sense més assumptes a tractar, a les vuit del vespre la presidenta aixeca la sessió, de
la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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