ACTA NÚM. 20200000004 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL
DIA 31 DE MARÇ DE 2022.
A Montcada i Reixac, a la Sala de sessions de l’Ajuntament de l’edifici Casa de la Vila
del carrer Major núm. 32, a dos quarts de set de la tarda del dia 31 de març de 2022, es
reuneixen, 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
ERC-AM

Excusa la presència
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JORDI SANCHEZ ESCRIGAS
Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill

ORDRE DEL DIA

1.

QÜESTIONS PRÈVIES

1.1 APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS Núm.
20220000002 i 20220000003 CELEBRADES EL DIA 24 DE FEBRER DE 2022.
S'aproven per unanimitat les actes núm. 202200000002 i 202200000003, corresponents
a la sessions del Ple de l'Ajuntament celebrades el dia 24 de febrer de 2022.
1.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
DECRET NÚM. 317/2022, FINS EL DECRET NÚM. 734/2022, DE 18 DE MARÇ 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. 2022000317,
de data 14 de febrer de 2022, fins el núm. 2022000734, de 18 de març 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 dues
modificacions de crèdit, la primera seria una modificació de crèdit per tal del que és
aglutinar tres partides en una mateixa partida. Aquestes partides serien d’expropiació de
terrenys, d’adquisició de solars i de tanteig i retracte de terrenys amb una única partida,
que seria patrimoni municipal del sol, aquesta modificació de crèdit es de 171.246, 92 € i
bàsicament anirien destinades a projectes que hi ha previstos per tal d’expedients
d’infrahabitatge, comprar expropiacions, enderrocs, reallotjaments i per tant es fa aquest
conglomerat que son partides d’un mateix concepte en una única partida, per tal de dur
a terme aquests projectes.
Una segona modificació de crèdit, que és una mica complexa, per tant intentaré ser breu
i resumir-ho bé, és bàsicament aprofitar tots aquest recursos que tenim d’anys anteriors
en diferents projectes, és a dir sobrants de projectes d’anys anteriors, fem una
modificació de crèdit de 45.000 € també englobem una subvenció de la diputació que ja
es va pressupostar amb el que es el pla d’expedients del pressupost d’aquest any 2022
amb el que és les inversions, amb el que és la subvenció de la Diputació de resiliència
que son 369.000 €. Bàsicament es fa una modificació de crèdit a diferents projectes per
tal de dotar-los de recursos i també s’utilitza aquesta subvenció per diguem agafar i
canviar el finançament de diferents projectes, perquè hi ha un sèrie de prioritats i de
tempos que hi ha, i alguns projectes necessiten els recursos ja, i atès que el préstec
d’aquest any no arriba fins al maig o juny, doncs es fa aquesta modificació de
finançament i es canvia pel finançament de la Diputació. Per tant podem utilitzar els
recursos ja i altres projectes que poden esperar una mica, doncs es finançaran amb el
que és el préstec que es demana cada any per les inversions. Per tant es deixaran
aquests projectes pel juny i alguns projectes s’avançaran per avui per poder començar ja
a executar-los.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: El posicionament de vot de Cs
serà a favor. No obstant a pesar de que es faci ús de subvencions com la de resiliència i
així com la recaptació de la resta de projectes que no han acabat de ser esgotats, dels

que han quedat algunes quantitats, sí que ens agradaria a lo millor, que valgui la
redundància, que no quedes tot en tema d’inversió i destinar també a l’àmbit social, per
ajudar en la mesura del possible que l’Ajuntament de Montcada estigui en situació de
bonaventura econòmica, per així dir-ho, en fase de recuperació no implica que les
famílies estiguin al mateix nivell, recordem que si aquests diners arriben a quatre
famílies son quatre famílies que ho passaran una mica millor.
La Sra. Lopez, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: Bé, referent al patrimoni
municipal del sòl, la primera modificació votarem a favor; i a la següent també votarem a
favor. Però aquesta modificació pot, per sort, pot realitzar-se gràcies a un pla de
resiliència que es va aprovar per la Diputació i això representa que és un treball de
cooperació entre Ajuntament i Diputació, així que serien les dues a favor .

El Sr. Garrido exposa: No, només recordar-li a la Sra. del Pino que els diners aquests no
es poden utilitzar per la despesa corrent, bàsicament es poden utilitzar en inversió i
bàsicament una subvenció de resiliència té una dedicació exclusiva a uns conceptes
concrets, concretament bàsicament seria per temes més d’urbanisme i concretament
també per asfaltats voreres etc, doncs es fa modificació per temes concrets que es
poden encabir dins d’aquest subvenció.
La Sra. del Pino indica: Òbviament que es tracta d’inversions, però òbviament ja que
dediquem aquests diners a inversions, es poden alliberar altres partides per a dedicarles a l’àmbit social. No significa que siguin directament d’aquest diners, sinó que ja que
venen aquests diners, aprofitem i alliberem altres, em referia a això bàsicament.
La Sra. Alcaldessa conclou: Com ja li ha explicat el Sr. Garrido, les subvencions venen
també marcades pel que son els objectius, els usos o en que es poden emprar. Jo crec
que a aquest equip de govern se li poden retreure moltíssimes coses, però precisament
per manca d’inversió social sigui la que menys. Jo li recordo que en els darrers tres,
quatre anys, hem estat entre els deu municipis de tot l’Estat majors de 20.000 habitants
amb una despesa social excel·lent. Que no es suficient, estem d’acord. Que encara hem
de fer més, estem d’acord. Que encara s’ha d’invertir més socialment, perquè encara hi
ha moltíssimes famílies vulnerables al municipi que ho necessiten, estem d’acord. Però
precisament en aquest punt les inversions i les subvencions venen marcades en que
són els usos en que es poden emprar amb que no. Amb altres, ens posarem d’acord i
segurament les utilitzarem com sempre hem fet, per l’ajuda social, perquè sabem que hi
ha arran de la crisis moltíssima gent en situació vulnerable. Així que moltíssimes gràcies
pel posicionament.
2.1.A Modificació de crèdit 32/2022
En relació amb l’expedient núm. 32/2022-MC del Servei d’Urbanisme i Habitatge en
sol·licitud d’una modificació de crèdit per suplement del projecte 181143 “Patrimoni
municipal del sòl”
Per tal de fer front als projectes previstos dins els objectius del Patrimoni municipal del
sòl com són els expedients d’infrahabitatge, que comprenen expropiacions, enderrocs i
reallotjaments, es proposa de realitzar una modificació de crèdit per suplement de crèdit
de les 4 partides assenyalades, per un import de 171.246,92 €, a la partida

111/15100/68101/181143 “Patrimoni municipal del sòl”
Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de
crèdit per suplement, minorant les següents partides, segons s’indica, sense alterar el
normal compliment del servei previst per l’exercici corrent.
Baixa de crèdit:
Romanent
S
S
S
S
TOTAL

Partida
111/15100/60000/211133
111/15100/68100/181131
112/15221/68200/211135
111/17100/68100/211107

Expropiació terrenys
Adquisició de solars
Adquisició tanteig i retracte
Adquisició terrenys

Import
10.553,98€
10.744,60€
29.948,34€
120.000,00€
171.246,92€

Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 25 de març 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. 32/2022-MC de modificació de crèdit per suplement
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Romanent
S
S
S
S
TOTAL

Partida
111/15100/60000/211133
111/15100/68100/181131
112/15221/68200/211135
111/17100/68100/211107

Expropiació terrenys
Adquisició de solars
Adquisició tanteig i retracte
Adquisició terrenys

Import
10.553,98€
10.744,60€
29.948,34€
120.000,00€
171.246,92€

AMPLIACIÓ DE CRÈDITS
Romanent
S

Partida
111/15100/68101/181143

Patrimoni municipal del sòl

Import
171.246,92€

SEGON. Modificar l’annex d’inversions del projecte 181143, quedant de la següent
manera:
181143 Patrimoni municipal del sòl
Ingressos

Concepte
217/01100/91300/181143

Operacions a llarg termini

Import
171.246,92€

Patrimoni municipal del sòl

Import
171.246,92€

Despeses
Partida
111/15100/68101/181143

TERCER. Sotmetre la modificació de crèdit per suplement 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.
2.1.B Modificació de crèdit 38/2022
En relació amb l’expedient núm. 38/2022-MC promogut per l’Àrea Econòmica i per
Serveis Municipals i Manteniment en Sol·licituds de Modificacions de Crèdit per
Suplement i per Crèdit Extraordinari i de la Modificació de l’Annex d’Inversions de
l’exercici 2022.
Vist l’informe emès en data 29 de març de 2022 per l’Àrea Econòmica en relació a la
modificació de projectes d’inversions amb finançament afectat, detallats a continuació;
en el que confirmen que estan finalitzats i l’existència de crèdit disponible i no
compromès per un import total de 45.472,99€ (quaranta-cinc mil quatre cents setantados mil euros amb noranta-nou cèntims):
Núm.
projecte
171001
171042
171051
181108

Nom del projecte
Planejament 2017
Control vehicles semàfors
Pistes Esportives Espai M. Poblet
Reparació Plaça Roja

181302 Programari i maquinari informàtica
181306 Armillas Antibala I Fundes Exteriors
181308 Mobiliari nova seu policia
Reparació I Adequació Parc Infantil Av
191103 Terra Nostra
Parc Infantil Esportiu A Montcada(Parc
191104 Llacuna)
191109 Punts d'alimentació per a gats a cada barri
191110 Equip ecògraf

Núm.
projecte
201204
201503
211124
211125

Nom del projecte

Mobiliari oficina
Material Audiovisual
Pla de gestió de residus
Telegestió gespes
Xarxa de sensors de contaminació
211126 atmosfèrica
211127 Adquisició maquinària
Adequació Pla de prevenció
211128 d'incendis forestals
211201 Mobiliari oficina

211301 Dispositius Policia Local
211302 Mobiliari seu Policia Local
211306 Portàtils COVID-19
Infraestructures participació
201118 Rehabilitació habitatge municipal C/ Conca 211401 ciutadana
211403 Consolidació poblat ibèric

Vist l’informe emès en data 29 de març de 2022 pel Cap de Serveis Municipals Mobilitat
i Via Pública en relació a la Modificació d’ Inversions per execució de la subvenció
rebuda en el Programa específic de resiliència local en el marc del Pla de concertació de
Xarxa Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona.
Vist que en data de 25 de març de 2022 s’aprovà per Decret la modificació de crèdits
per incorporació de romanents de crèdit .
Vist que en data 25 de novembre de 2021 s’aprovà per Junta de Govern Local la
sol·licitud de la subvenció atorgada per la Diputació: “Programa específic de resiliència
local 2020-2023” amb un import pel municipi de Montcada i Reixac de tres-cents
seixanta-nou mil nou –cents trenta-set euros amb setanta-quatre cèntims (369.937,74€) i
que aquesta va ser acceptada per Junta de Govern Local en data 28 de març de 2022.
Vist que la subvenció referida permet el finançament “d’actuacions sostenibles
territorialment” amb data màxima d’execució 31 de desembre de 2022 i que inclou els
àmbits següents:




Nova inversió i manteniment i reposició d’inversions, el qual inclou actuacions
inversores que contribueixin a la consolidació de ciutats i pobles perdurables i
segurs, aportant respostes integrals i resilients als riscos existents, com, per
exemple, la protecció del patrimoni arquitectònic, i la creació i el manteniment
d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.
Transformació digital, el qual inclou actuacions inversores per tal de promoure la
innovació i reduir la bretxa digital.

Tenint en compte l'existència de despeses d'inversió pels quals es fa precisa la
modificació de crèdits del Pressupost d’enguany sota la modalitat de crèdit extraordinari
amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions.
Tenint en compte els projectes d’inversions continguts a l’annex d’inversions del
pressupost vigent aprovat definitivament el 13 de desembre de 2021, detallats a
continuació:
PROJECTE 211114 Remodelació estances municipals
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/211114
Partida de despeses
112/92000/63200/211114

Operacions a llarg termini
Remodelació estances municipals

Import
100.000,00 €
Import
100.000,00 €

PROJECTE 221118 Maquinària elèctrica
Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
121/15232/62300/221118

PROJECTE 221119 Millora mobilitat

Operacions a llarg termini
Maquinària elèctrica

Import
12.000,00 €
Import
12.000,00 €

Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
121/15323/63900/221119

Operacions a llarg termini
Millora mobilitat

Import
40.000,00 €
Import
40.000,00 €

PROJECTE 221121 Transformació gespes i remodelació regs
Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
131/17106/63900/221121

Operacions a llarg termini
Transformació gespes i
remodelació regs

Import
15.000,00 €
Import
15.000,00 €

PROJECTE 221122 Esbrossada dels solars municipals
Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
131/17107/63900/221122

Operacions a llarg termini
Esbrossada dels solars municipals

Import
10.000,00 €
Import
10.000,00 €

PROJECTE 221123 Escales mecàniques exteriors
Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
141/15333/63300/221123

Operacions a llarg termini
Escales mecàniques exteriors

Import
100.000,00 €
Import
100.000,00 €

PROJECTE 221124 Substitució fontaneria escoles primària
Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
141/32316/63900/221124

Operacions a llarg termini
Substitució fontaneria escoles primària

Import
20.000,00 €
Import
20.000,00 €

PROJECTE 221125 Clima dependències
Concepte d’ingressos
217/01100/91300
Partida de despeses
141/32317/63900/221125

Operacions a llarg termini
Clima dependències

Import
95.000,00 €
Import
95.000,00 €

Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 25 de març 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 de crèdit per Suplement de crèdit i per crèdit
extraordinari, segons el detall següent:
Finançament per diferents vies:
1. BAIXA DE CRÈDITS de partides segons detall adjunt:
Partida de despesa

Nom del projecte

111/15100/62700/171001

Planejament 2017

2.745,78 €

321/13300/62300/171042

Control vehicles semàfors

4.422,44 €

112/34200/60901/171051

Pistes Esportives Espai M. Poblet

1.039,83 €

112/15320/61900/181108

Reparació Plaça Roja

4.165,60 €

303/92600/64100/181302

Programari i maquinari informàtica

31,66 €

321/13200/62900/181306

Armillas Antibala I Fundes Exteriors

200,12 €

321/13000/62500/181308

Mobiliari nova seu policia
Reparació I Adequació Parc Infantil Av Terra
Nostra
Parc Infantil Esportiu A Montcada(Parc
Llacuna)

546,98 €
5.873,95 €

153/31100/62200/191109

Punts d'alimentació per a gats a cada barri

3.494,08 €

153/31200/62300/191110

Equip ecògraf

112/15200/63200/201118

Rehabilitació habitatge municipal C/ Conca

214/92007/62500/201204

Mobiliari oficina

514/92200/62500/201503

Material Audiovisual

151/16230/62300/211124

Pla de gestió de residus

131/17100/62300/211125

Telegestió gespes
Xarxa de sensors de contaminació
atmosfèrica

112/17100/60900/191103
112/17101/60900/191104

152/17210/62300/211126
121/45900/62300/211127

Import

801,32 €
11.448,00 €
5.591,37 €
67,72 €
157,09 €
72,38 €
529,09 €
17,50 €
76,80 €

Adquisició maquinària
Adequació Pla de prevenció d'incendis
forestals

1.800,00 €

214/92000/62500/211201

Mobiliari oficina

1.550,80 €

321/13200/62900/211301

Dispositius Policia Local

109,36 €

321/13000/62500/211302

Mobiliari seu Policia Local

565,73 €

303/92600/62600/211306

Portàtils COVID-19

450/92400/63500/211401

Infraestructures participació ciutadana

80,36 €

446/33600/63300/211403

Consolidació poblat ibèric

85,00 €

152/17000/62100/211128

TOTAL per baixes de crèdit

2. Subvenció

0,03 €

45.472,99 €

Concepte d’ingrés
112/45001/46100

Import
Diputació /Programa de resiliència local
2020-23

57.000,00 €

3. Baixa de crèdits del projecte 221121 – Transf. de gespes i remodelació regs
Partida de despesa
131/17106/63900/221121

Import
Transformació gespes i remodelació regs

15.000,00 €

Alta de crèdits per Suplement
Partida de despeses

Import

112/92000/63200/211114

Remodelació estances municipals

60.000,00 €

131/17106/63900/221121

Transformació gespes i remodelació regs

15.000,00 €

Alta crèdits per crèdit extraordinary
Partida de despeses
131/17100/62300/221136

Import
Intervenció a espai públic-parcs i jardins

42.472,99 €

SEGON. Modificar per Crèdit extraordinari els projectes d’Inversions de l’Annex
d’Inversions de l’exercici 2022 i amb data límit d’execució 31 de desembre de 2022,
relacionats a continuació i quedant de la següent manera:
Finançament per diferents vies:
1. BAIXA DE CRÈDITS de partides segons detall adjunt:
Partida de despeses

Import
100.000,00 €

141/15333/63300/221123

Escales mecàniques exteriors

141/32316/63900/221124

Substitució fontaneria escoles primària

20.000,00 €

121/15323/63900/221119

Millora mobilitat

10.000,00 €

121/15323/63900/221119

Millora mobilitat

10.000,00 €

121/15232/62300/221118

Maquinària elèctrica

11.000,00 €

131/17107/63900/221122

Esbrossada dels solars municipals

141/32317/63900/221125

Clima dependències

TOTAL per baixes de crèdit

8.000,00 €
13.937,74 €
172.937,74 €

2. Subvenció
Concepte d’ingrés
112/45001/46100

Diputació/Programa resiliència local 2020-23

Import
140.000,00 €

Alta crèdits per crèdit extraordinary
Partida de despeses
124/16000/61900/221132
121/45002/63200/221134
141/32000/63200/221131
141/92300/62600/221135
TOTAL per crèdit extraordinari

Xarxa de clavegueram
Reposició pla de voreres pacificació viària
Millores per reposició elements no
estructurals a escoles
Inversió en equips processos informació

Import
50.000,00 €
100.000,00 €
70.000,00 €
92.937,74 €
312.937,74 €

TERCER. Modificar per Suplement de Crèdit els projectes d’Inversions de l’Annex
d’Inversions de l’exercici 2022 detallats a continuació i amb data límit d’execució 31 de
desembre de 2022, quedant de la següent manera:
Finançament via subvenció:
Concepte d’ingrés
112/45001/46100

Diputació/Programa resiliència local 2020-23

Import
172.937,74 €

Alta crèdits per suplement de crèdit
Partida de despeses

Import
100.000,00 €

141/15333/63300/221123

Escales mecàniques exteriors

141/32316/63900/221124

Substitució fontaneria escoles primària

20.000,00 €

121/15323/63900/221119

Millora mobilitat

20.000,00 €

121/15232/62300/221118

Maquinària elèctrica

11.000,00 €

131/17107/63900/221122

Esbrossada dels solars municipals

141/32317/63900/221125

Clima dependències

TOTAL per suplement de crèdit

8.000,00 €
13.937,74 €
172.937,74 €

QUART. Modificar l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 quedant de la següent manera:
PROJECTE 211114 Remodelació estances municipals
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/211114
217/93100/87010

Operacions a llarg termini
Romanent tresoreria despeses
finançament afectat

Import
115.000,00 €
25.000,00 €

112/45001/46100
Partida de despeses
112/92000/63200/211114

Diputació/Programa resiliència local 2020-23
Remodelació estances municipals

20.000,00 €
Import
160.000,00 €

PROJECTE 221136 Intervenció a espai públic-parcs i jardins
Concepte d’ingressos
217/93100/87010
217/01100/91300/221136
112/45001/46100
Partida de despeses
131/17100/62300/221136

Romanent tresoreria despeses
finançament afectat
Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Intervenció a espai públic-parcs i jardins

Import
15.585,94 €
4.887,05 €
22.000,00 €
Import
42.472,99 €

PROJECTE 221131 Millores per reposició elements no estructurals a escoles
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221131
112/45001/46100
Partida de despeses
141/32000/63200/221131

Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Millores per reposició elements no estructurals a
escoles

Import
30.000,00 €
40.000,00 €
Import
70.000,00 €

PROJECTE 221132 Xarxa de clavegueram
Concepte d’ingressos
112/45001/46100
Partida de despeses
124/16000/61900/221132

Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Xarxa de clavegueram

Import
50.000,00 €
Import
50.000,00 €

PROJECTE 221134 Reposició pla de voreres - pacificació viària
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221134
Partida de despeses
121/45002/63200/221134

Operacions a llarg termini
Reposició pla de voreres - pacificació viària

Import
100.000,00 €
Import
100.000,00 €

PROJECTE 221135 Inversió equips processos informació
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221135
112/45001/46100
Partida de despeses
141/92300/62600/221135

Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local
2020-2023
Inversió equips processos informació

Import
42.937,74 €
50.000,00 €
Import
92.937,74 €

PROJECTE 221118 Maquinària elèctrica
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221118
112/45001/46100
Partida de despeses
121/15232/62300/221118

Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local
2020-2023
Maquinària elèctrica

Import
1.000,00 €
11.000,00 €
Import
12.000,00 €

PROJECTE 221119 Millora mobilitat
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221119
112/45001/46100
Partida de despeses
121/15323/63900/221119

Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Millora mobilitat

Import
20.000,00 €
20.000,00€
Import
40.000,00 €

PROJECTE 221121 Transformació gespes i remodelació regs
Concepte d’ingressos
112/45001/46100/221121
Partida de despeses
131/17106/63900/221121

Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Transformació gespes i remodelació regs

Import
15.000,00 €
Import
15.000,00 €

PROJECTE 221122 Esbrossada dels solars municipals
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221122
112/45001/46100
Partida de despeses
131/17107/63900/221122

Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Esbrossada dels solars municipals

Import
2.000,00 €
8.000,00 €
Import
10.000,00 €

PROJECTE 221123 Escales mecàniques exteriors
Concepte d’ingressos
112/45001/46100
Partida de despeses
141/15333/63300/221123

Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Escales mecàniques exteriors

Import
100.000,00 €
Import
100.000,00 €

PROJECTE 221124 Substitució fontaneria escoles primària
Concepte d’ingressos
112/45001/46100

Diputació/Programa de resiliència local 2020-

Import
20.000,00 €

2023
Partida de despeses
141/32316/63900/221124

Substitució fontaneria escoles primària

Import
20.000,00 €

PROJECTE 221125 Clima dependències
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221125
112/45001/46100
Partida de despeses
141/32317/63900/221125

Operacions a llarg termini
Diputació/Programa de resiliència local 20202023
Clima dependències

Import
81.062,26 €
13.937,74 €
Import
95.000,00 €

CINQUÈ. Sotmetre la modificació de crèdit 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 EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ JUVENIL; I CONVOCATÒRIA DE LA
LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica la proposta: Portem aquest contracte a licitar. Aquest contracte
respecte a l’anterior comporta una sèrie de millores. Hi ha una millora en el que és
l’aspecte salarial de les treballadores d’aquest servei, que passen de ser a ser acollides
al conveni d’educadores. Per tant diem que hi ha una millora salarial de les actuals
treballadores. També una treballadora passa a ser responsable, per poder coordinar tot
el que és el projecte de la regidoria d’infància i joventut, concretament del servei de
dinamització i informació juvenil i després també hi ha una millora en el que és el
contracte i en el servei, ja que s’amplia a dues treballadores a 20 hores, per tal de dur a
terme aquest projecte, ja que és vol desenvolupar un projecte pel que fa a diferents
barris de Montcada. Per tant es fer arribar la regidoria i aquest servei als diferents barris
i atendre els joves del municipi de la millor manera possible i poder dinamitzar diguem
en aquest sentit al jovent, ja que és un aspecte necessari que sortia al pla local de
joventut. Per tant el que fem es seguir aquest pla que es desenvolupa cada 4 anys i per
tant diem aquestes son les millores que comporta aquesta licitació. Recordar que la
feina que fan és increïble des del servei concretament de Can Tauler i per tant el que
volem fer es ampliar aquest servei, perquè arribi a tota la ciutadania, concretament els
joves del municipi i dels diferents barris.
La Sra. del Pino expressa: Indubtablement que les millores son sempre ben rebudes
sempre que es tracti del tema de treballadors i de serveis que es presten, però no deixa
de ser una licitació, per tant el nostre posicionament serà abstenció.
La Sra. Lopez intervé: el nostre posicionament de vot serà a favor, ja que creiem que
s’han de fomentar tots els projectes dirigits als nostres joves. Ells i elles son el futur del
nostre municipi.

Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000008, incoat per Providència de
la regidoria d'Infància i Joventut, que té per objecte la prestació del servei d’informació i
dinamització juvenil;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert
i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost dels tres anys de
durada del contracte, més dues pròrrogues eventuals d’un any cadascuna, és de
643.873,30 euros;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i la resta
de la normativa aplicable
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 25 de març de
2022,
El Ple, amb l’abstenció dels membres del grup municipal Cs (3) i amb el vot a favor (16
vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7), PSC-CP (5) i d’ERCAM (4), acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000008, que té per
objecte la prestació del servei d’informació i dinamització juvenil.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat
pel procediment obert.
TERCER. Aprovar els documents comptables corresponents, inclosos a la llista annexa
amb referència núm. 12022000345.
2.3 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CAMÍ DEL BOSC, CAN
CASAMADA I MITJA COSTA; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
La Sra. Segovia, regidora d’Educació, explica la proposta: Bé, el que jo presento és la
licitació de les escoles bressol de Mitja Costa, Camí del Bosc i Can Casamada. Com bé
sabeu, per nosaltres les escoles bressol son fonamentals, és un servei públic adreçat a
nens i nenes de 0 a 3 anys i és la primera etapa educativa que es troba, l’educació
infantil. Què pretenem des de les escoles bressol municipals? Donar atenció educativa

als infants matriculats a les escoles, d’acord amb la normativa aplicable ,i el que diem
dintre d’aquest ple, acollir a les famílies d’infants per compartir la criança i l’educació
dels seus fills i filles i també oferir un servei d’alimentació com podria ser l’esmorzar, el
dinar, el berenar a totes aquelles famílies que ho sol·licitin. Però no només això sinó que
també oferim el servei d’acollida matinal i d’allargament de la jornada per totes aquelles
famílies que ho sol·licitin.
Aquest plec de condicions serà de tres anys, més dues possibles pròrrogues d’un any
cadascuna.
Us explico ara les millores que comporta aquesta licitació. Incrementen una aula més de
l’escola Camí del Bosc en el que seria P2 i passem de 54 places a 74 places a l’escola
Camí del Bosc. Per altre banda i en millores com bé sabeu, crec que no us dic res nou,
la detecció dels alumnes amb necessitats educatives especials cada vegada s’està fent
millor, cada vegada s’estan detectant més necessitats educatives amb els infants en la
franja 0 -3. Llavors creiem que es important que nosaltres donem el servei educatiu que
necessiten aquests infants que tenen necessitats educatives especials. Llavors dintre
d’aquest plec incrementem el servei psicopedagògic d’atenció socio-educativa amb
aquells infants de les tres escoles bressol i passem de 45 hores d’atenció mensual a 60
hores d’atenció mensual, que serà distribuïda en funció de les necessitats dels infants
de les diferents escoles bressol, però no només això, i els infants no només necessiten
una atenció psicopedagògica, que és súper important i súper necessària, si no que
també necessiten un acompanyament educatiu de professionals dintre de l’escola
bressol. Per tant aquí també incrementem la licitació i passem de 45 hores, a 80 hores
en aquest cas setmanals, val, l’anterior es mensual, en aquest cas son 80 hores més
setmanals in situ dintre de l’escola bressol amb el suport de vetlladors i vetlladores
perquè puguin atendre les necessitats d’aquests infants que necessiten un
acompanyament molt més intens que els que no tenen necessitats educatives especials.
Després la quarta millora que incorporem en aquest plec és que garantim la igualtat de
condicions salarials entre el personal suplent i el personal fix. Fins ara el personal
suplent cobrava en funció del conveni col·lectiu i això volia dir que cobrava menys que
les treballadores de les escoles bressol municipals. Les escoles bressol municipals
tenen un sou més elevat en el seu salari, perquè nosaltres creiem que ha de ser així, i
es va decidir així, que tinguessin un sou una miqueta més elevat que el del conveni,
perquè realment creiem que el conveni està molt per sota de la feina que fan. Llavors
també creiem que és de justícia que totes les treballadores que entren dintre de l’escola
bressol, siguin suplents o no, cobrin el mateix que les treballadores que estan allà tot
l’any. Una incorporació que fem és que a partir d’aquest plec lo que seria el servei
d’acollida i el menjador, passarà també a tenir el mateix tracte que l’escolarització.
M’explico, l’escolarització les famílies ho paguen a l’ajuntament i fins ara el servei
d’acollida i menjador es pagava a l’empresa contractista, però a partir d’ara es
gestionarà tot i es pagarà tot a través de l’ajuntament per tant tots els ingressos
destinats a les escoles bressol municipals es rebran dintre del que seria l’ajuntament.
En resum, val pensem que son unes millores molt bones, creiem molt en elles i dir-vos
que totes aquestes millores el que fan es en termes econòmics de tant per cent, per no
filar molt prim, fem una millora del 42 % de la licitació anterior del 2015. Sí que volia
agrair també al meu equip tècnic, perquè han fet molt bona feina en l’elaboració d’aquest
plec, hem treballat conjuntament precisament per això, per millorar els drets d’aquells
nens, en aquest cas, que ara mateix més ho necessiten.
La Sra. del Pino intervé: Bé, òbviament sí que es veritat que incorpora la equiparació
salarial i una sèrie de millores i la prestació de serveis, evidentment ens congratula que

així sigui i creiem que aquest és el camí que s’ha de seguir. Però sent coherent amb la
votació del punt anterior, no són ni més ni millors els joves que els nens, ens abstindrem
en aquest sentit, perquè és una licitació.
La Sra. Lopez expressa: Com no podria ser d’una altra manera sempre, sempre, sempre
estarem a favor de la igualtat salarial, de les ampliacions a les atencions de les
necessitats educatives i dels equips psicopedagògics, així que votarem a favor.
La Sra. Segovia conclou: Bé, jo per tancar el punt, gràcies al vot a favor, puc entendre o
no l’abstenció, però sí que gràcies, perquè te lògica amb el punt anterior. Però ja que
tinc el torn de paraula per tancar aquest punt, sí que m’agradaria tancar dient que això sí
que és fer unes escoles inclusives, ficar recursos, ficar professionals, ficar atenció allà
on més la necessiten; i des d’aquí em sumo a totes les manifestacions de tot el col·lectiu
d’educació que estan fent durant tots aquests dies que s’estan manifestant sobretot i un
dels punts, perquè necessiten més suport en les necessitats educatives especials, es
troben sols. I crec que el departament d’ensenyament ha fet un decret d’inclusió que es
dels millors sobre el paper que tenim a lo que seria l’estat espanyol, i això també s’ha de
dir, però falten recursos, falta personal i, per tant ,em sumo a les manifestacions de tots
els mestres, aquestes manifestacions on reclamen més inclusió real i no només sobre el
paper.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000009, incoat per Providència de
la regidoria d'Infància i Joventut, que té per objecte la prestació del servei de les escoles
bressol municipals Camí del Bosc, Can Casamada i Mitja Costa;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert
i harmonitzat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost dels tres anys de
durada del contracte, més dues pròrrogues eventuals d’un any cadascuna, és de
5.744.874,75 euros;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i la resta
de la normativa aplicable.
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 25 de març de
2022,
El Ple, amb l’abstenció dels membres del grup municipal Cs (3) i amb el vot a favor (16
vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7), PSC-CP (5) i d’ERC-

AM (4), acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000009, que té per
objecte la prestació del servei de les escoles bressol municipals Camí del Bosc, Can
Casamada i Mitja Costa.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat
pel procediment obert i harmonitzat per raó de la quantia.
TERCER. Aprovar els documents comptables corresponents, inclosos a la llista annexa
amb referència núm. 12022000341.
2.4 APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT PEL
PAGAMENT DE FACTURES SENSE CONTRACTE VIGENT O SENSE CRÈDIT
PRESSUPOSTARI SUFICIENT ANTERIORS A L’EXERCICI 2022.
El Sr. Garrido explica la proposta: Com cada any al primer trimestre de l’any en curs,
doncs ens porten una sèrie de factures que no es van reconèixer per falta de crèdit o
sense contracte de l’any passat i per tant es passen d’un any a un altre i a diferència de
l’any passat i de fa dos anys, diguem que portem dos reduint aquesta quantitat. Fa dos
anys aproximadament era més d’un milió d’euros, l’any passat va estar per sota d’aquest
milió d’euros i aquest any arribem només amb 11.898,15 €.
Jo crec que s’ha de reconèixer la feina global de l’ajuntament per posar-nos, no per
posar-se al dia, si no per facturar bé i com toca i que el procediment sigui el més ràpid i
àgil possible perquè al final tots el proveïdors cobrin a temps. Si que és veritat doncs
que sempre a final d’any la factura més tardana es del 23 de novembre, per tant jo crec
que ens hem de felicitar tots i totes, concretament, totes les àrees, els treballadors de
totes les àrees que han sumat esforços per poder reduir aquesta quantitat i aleshores
res, aquest anys es de 11898,15 € i com bé he dit abans doncs felicitar a l’ajuntament i a
tots els treballadors i treballadores que han fet possible durant aquests dos anys
aquesta reducció d’un milió d’euros de la pilota que anàvem arrossegant d’un any a un
altre..
La Sra. del Pino exposa: Bé, tal i com ha dit en aquest cas el Sr. Garrido en la seva
exposició, és cert que s’ha reduït notablement el tema de les factures i, efectivament, la
última és del 23 de novembre i això és el que ens ha portat aquí al reconeixement de
deute, doncs la veritat és que és un avenç i s’ha de reconèixer i a més sempre partim de
la premissa que totes les factures han de ser pagades i a més amb una entitat com
l’ajuntament de la que depenen moltes persones que contracten com a minoristes amb
ells. Per tant el nostre vot és a favor i ens congratulem de que efectivament aquesta
sigui la bona dinàmica en la que s’ha de seguir.
La Sra. Lopez expressa: El nostre vot també serà a favor, però aprofito l’ocasió per
demanar que la forma d’enviar la documentació sigui el més detallada possible.
El Sr. Garrido indica: Sí, aquí se’ns va oblidar posar les dates del registre de les
factures, é es veritat que en el que és la proposta de l’informe, a la següent, ja afegirem
el que és la data. El que bàsicament m’agradaria dir és que aquesta feina al final no és
només per nosaltres, sinó que també és per als proveïdors, sobretot amb la situació que
estem vivint ara, jo crec que els proveïdors agraeixen que aquestes factures es paguin i
sobretot estem en record dels dies de mitja que paguem, que estem per sota dels 20

dies i per tant és una feina responsable de cara enfora i compromesos amb que els
proveïdors, que cobrin lo abans possible per poder fer front a les seves obligacions i a
les seves despeses amb la situació que patim avui dia, sobretot ara mateix amb el que
és la guerra d’Ucraïna i que estem en una recessió bastant important i també amb el
tema que és la inflació..
Alcaldessa: Gràcies. Jo volia aprofitar perquè evidentment el que haguem reduït en més
d’un milió d’euros el que són els reconeixements extrajudicials, que això passa sempre a
final d’any, són aquestes factures que arriben en el últim moment i que no s’acaben de
comptabilitzar o per les que no hi ha crèdit. Haver reduït i que portem avui 11.000,
només una mica més de 11.000 € només en reconeixements extrajudicials, és també
gracies a l’esforç que han fet totes les àrees i que agrair als treballadors i treballadores
de la casa, perquè vam passar un protocol molt estricte per portar les factures, aquelles
factures que no entren en el seu dia, en el seu moment, l’únic que fan es hipotecar el
pressupost corrent en curs, és a dir coses que s’han de deixar de fer per pagar factures
de l’any anterior. Per tant vam passar un protocol molt estricte i les àrees l’han complert
s’han esforçat moltíssim, així que moltes gràcies a tots el treballadors i treballadores de
la casa que d’una forma o una altra estan vinculades en aquest circuit de les factures
per tot l’esforç que han fet.
Vist que existeixen factures corresponents a l’exercici 2021 que no s’han abonat en
aquest període i cal reconèixer extrajudicialment els crèdits.
Vist l’informe d’Intervenció emès el 23 de març de 2022 que transcriu el següent:
LEGISLACIÓ APLICABLE:






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

S'INFORMA:
PRIMER. Durant el procediment de tancament de l’exercici econòmic 2021, s’ha
constatat que en els estats comptables de la Corporació, a través de l’exercici de la
funció fiscalitzadora, l’existència de despeses adquirides amb tercers amb inexistència
de crèdit pressupostari o sense contracte adjudicat, d’acord amb la informació que
s’adjunta a l’annex.1 del present informe per un total de 11.898,15€.
SEGON. Que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial

Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir
amb l’any natural i a aquest s’imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix
(principi pressupostari «d’Especialitat Temporal»).
A més, de conformitat amb allò que estableixen els articles 173.5 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 47 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, no
es poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels
crèdits autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple dret les Resolucions i actes
administratius que infringeixin la dita Norma, sense perjudici de les responsabilitats que
corresponguin.
Això no obstant el que preveu l’apartat anterior, per regularitzar les despeses que no
s’han aplicat a cap partida de l’any pressupostari en què s’havien de descomptar, s’ha
de procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits, tot reconeixent obligacions
corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho hagin estat en aquell
a què corresponien.
D’aquesta manera, excepcionalment s’imputaran al Pressupost en vigor, obligacions
corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ d’aquestes, i l’adopció de
l’Acord corresponent d’habilitació pel Ple de la Corporació. Així doncs, està admès el
sistema del reconeixement d’obligacions durant l’exercici pressupostari, encara que
provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò que
disposa l’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Segons l’anterior a l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es determina
que correspondrà al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que
no existeixi consignació pressupostària. En el mateix sentit es regula a les Bases
d’Execució del Pressupost.
TERCER. Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses objecte d’aquest
informe sobre l’Annex 1 per import de 11.898,15€, realitzades en exercicis anteriors de
conformitat amb allò que estableix l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. Aquestes
s’aplicaran al Pressupost vigent per a l’any 2022.
Annex 1.Codi

Número

Import

Àrea
gestora

Expedient

Motiu

ADO

12022000004776

235,95

A406

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005505

423,5

A207

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005428

145,2

A207

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005427

157,3

A207

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005424

251,96

A207

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005422

203,79

A207

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005420

231,81

A207

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000005224

750,2

A103

39/2022/ALTECO

Sense contracte

ADO

12022000004781

274,67

A404

000005/2018-COSS

Falta de crèdit

ADO

12022000004780

57,86

A401

33/2021/CMENORS

Falta de crèdit

ADO

12022000004779

493,49

A401

000015/2020-COSS

Falta de crèdit

ADO

12022000004777

510,62

A404

000005/2018-COSS

Falta de crèdit

ADO

12022000004775

169,4

A404

000005/2018-COSS

Falta de crèdit
Falta de crèdit
Falta de crèdit

ADO

12022000005576

3.857,31

A204

000005/2021AMARC

ADO

12022000005575

4.135,09

A204

000001/2021-COSS

TOTAL

11.898,15 €

CINQUÈ. Si no existeix consignació pressupostària suficient per al reconeixement
extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, s’ha de tramitar de manera paral·lela un
expedient de modificació del pressupost. Aquesta modificació es pot realitzar per mitjà
de crèdits extraordinaris, ampliacions de crèdit, suplements de crèdit, transferències de
crèdits, etc.; procediments que regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
En el present supòsit s’informa que existeix consignació pressupostària suficient en el
pressupost corrent per l’aprovació de les despeses relacionades advertint que,
l'aprovació d'aquestes despeses reduirà el crèdit disponible en les partides afectades i
pot impedir l'execució de la totalitat de les despeses pressupostades per l'exercici
corrent
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 25 de març 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 els corresponents documents comptables ADO inclosos a la llista
número 12022000364 per import de 11.898,15€ que corresponen a factures emeses
sense crèdit pressupostari suficient però amb contracte vigent, o sense contracte
aprovat.
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.
3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1 APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
METROPOLITÀ AL SÒL INDUSTRIAL DE LA ZONA 22A DE PLA D’EN COLL DE
MONTCADA I REIXAC.
La Sra. Alcaldessa explica la proposta: Bé, com que no està present avui el primer tinent
d’alcaldessa, passaré a explicar aquests punts de l’Àrea de Territori. Per tant, com bé

sabeu, aquesta és una normativa que vam aprovar inicialment el 28 de gener de 2021,
que es va fer l’aprovació inicial en el ple. Va haver-hi una al·legació que va ser de
l’Ajuntament de la Llagosta, a la qual se li va fer una acceptació parcial i el 27 de maig
de 2021 és feia l’aprovació provisional.
Un cop es passa d’aquesta inicial a aquesta provisional, els expedients passen a la
Comissió Territorial d’Urbanisme i poden donar el vist i plau directament o poden fer
algunes observacions. És el que han fet i això, és un text refós, que és el que portem
avui a aprovació. És un document en el que la Generalitat ens fa algunes observacions i
apreciacions al projecte que nosaltres hem presentat, en aquest cas, com bé sabeu, era
l’increment d’alçada per facilitar les naus de logística a tots el polígons industrials de
Montcada. Què ens diu aquest text refós i què ens ha dit la Generalitat? El més
important és que ens ha reduït l’àmbit, nosaltres volíem que fos a tots el polígons
industrials del municipi i el que ens han dit, és que primer comencem amb aquest, amb
el del Pla d’en Coll, comencem regulant aquest, perquè, a més a més, hi ha un punt, que
és que en totes aquestes modificacions necessiten un impacte, un estudi d’impacte
paisatgístic i això és complicat, que fa també, ens diu i ens ha fet una observació sobre
les alçades. La nostra proposta inicial era que aquestes naus poguessin tenir 30 metres i
el que ens diu la Generalitat es que siguin menys de 30 metres. Per tant ens quedem en
els 29,5 metres d’alçada i a més a més el que fem i el més important és que regulem
també l’alçada interior lliure i afegim una alçada lliure de 24,8 metres. És a dir, i una altra
cosa que també crec que és important és que qualsevol empresa del polígon del Pla
d’en Coll, les grans empreses, les que es consideren la gran industria, no les petites,
que vulguin acollir-se a aquesta modificació hauran de presentar un informe d’impacte
paisatgístic individual, és a dir, això ens garanteix i ens dona tranquil·litat a l’ajuntament
que no hi hauran bogeries urbanístiques als polígons. Quan demanin una llicència,
haurà d’anar acompanyat d’un informe, doncs això, d’impacte paisatgístic, que crec que
és molt important. I a més a més el que ens diu també la Generalitat, és que hauríem de
fer una tramitació del planejament derivat d’aquesta modificació. Són punts que no són
gaire rellevants, son importants perquè crec que el tema de l’impacte urbanístic, això per
cada una de les empreses és important, les alçades també interiors és important i la
reducció de l’àmbit, doncs bé comencem amb el polígon del pla d’en Coll i ja seguirem
amb la resta de polígons que tenim al municipi. Per tant portem avui a aprovació aquest
text refós.
La Sra. Pellicer, portaveu del grup municipal Cs, intervé: Donat que s’han incorporat les
prescripcions indicades i segons la valoració que ens han adjuntat, els informes emesos
son favorables, en aquest cas el nostre vot serà a favor.
La Sra. Fernandez, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: Nosaltres, com ja
vam fer en el seu moment, reiterem el nostre suport. Les modificacions ens semblen
molt correctes. Creiem que es molt bo pels polígons, per fer-los més atractius, però
sempre trobant l’equilibri entre industria i ciutadà o sigui que donarem suport, com ja
vam fer en el seu dia.
El Ple de la Corporació en sessió de data 27 de maig de 2021 va resoldre estimar en
part les al·legacions presentades en data 23 de març de 2021 per l’Ajuntament de La
Llagosta pel que fa a la consideració que la modificació puntual ha de preveure la
tramitació de planejament derivat per establir els paràmetres d’edificació per tal
d’integrar els magatzems tecnològics i desestimar la resta de les al·legacions, d’acord
amb l’informe emès pel cap de Servei d’Urbanisme i planejament en data 14 de maig de

2021, aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la
implantació de magatzems tecnològics en l’activitat industrial a Montcada i Reixac i
trametre aquest acord i la Modificació puntual del Pla general metropolità per a la
implantació de magatzems tecnològics en l’activitat industrial a Montcada i Reixac a la
Comissió de Territorial de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió de
27 de setembre de 2021 va d’adoptar els acords següents:
“-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla General metropolità
per a la implantació de magatzems tecnològics en l’activitat industrial promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions
següents:
-1.1 Cal donar compliment a les consideracions de l’informe de 30 de juny de 2021, de
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i recaptar informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua, incorporant les prescripcions que se’n derivin si s’escau.
-1.2 Cal preveure una regulació específica aplicable a l’ús de magatzem tecnològic, amb
la creació d’una sub-clau, i habilitar al planejament derivat a la seva localització en les
parcel·les concretes.
-1.3 Cal ajustar l’ARM proposada de 30 m, perquè sigui compatible entre les necessitats
dels magatzems logístics i la seva correcta integració al territori.
-1.4 Cal excloure de l’àmbit de la Modificació aquelles parcel·les perifèriques de l’àrea
industrial, perimetrals i confrontants a sòls residencials, així com també avaluar la
necessitat d’incloure la totalitat dels polígons industrials del municipi.
-1.5 Cal incorporar un Estudi d’impacte visual i paisatgístic pel conjunt de l’àmbit de la
Modificació.
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i
els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos,
en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament”
En compliment de la prescripció que indicava que s’havia de recaptar l’informe a
l’Agència Catalana de l’Aigua, en data 11 d’octubre de 2021 es va sol·licitar aquest
informe que va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament en data 2 de desembre de
2021.
En compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
l'Àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió de 27 de setembre de 2021 s’ha elaborat
un text refós que incorpora els aspectes indicats en el dit acord i que ha estat informat
favorablement pel cap de servei d’Urbanisme i habitatge en data 20 de març de 2022.

Una vegada s’han incorporat al Text refós de la modificació puntual les prescripcions
abans esmentades, l’àmbit de la modificació puntual ha quedat reduït al polígon
industrial Pla d’en Coll on es proposa que s’admeti la construcció de magatzems
tecnològics en parcel·les de superfície superior als 3.000 m2 per a la instal·lació
mecànica d’emmagatzematge vertical que no impliqui nou sostre edificable fins a una
alçada reguladora màxima de 29,50 metres i una alçada interior lliure de 24,80 metres, i
de proporció quadrada o rectangular.
A aquests efectes, s’estableixen les següents separacions del magatzems tecnològics a
partions:
-25 metres a façana en vials perimetrals de l’àrea industrial, d’acord amb el plànol
d’ordenació de la MPGM.
-20 metres a façana en vials interns de l’àrea industrial, d’acord amb el plànol
d’ordenació,de la MPGM.
-15 metres a partions laterals i fons de parcel·la, d’acord amb el plànol d’ordenació de la
MPGM.-S’estableix una separació mínima dels nous magatzems tecnològics a àrees
residencials de 100 metres, d’acord amb el plànol d’ordenació de la MPGM.
Les altres condicions d’edificació son les següents:
-Ocupació màxima dels magatzems tecnològics: 35% de la parcel·la.
-Façana mínima de parcel·la per a nou magatzem tecnològic de 60 metres
d’amplada,requeriment d’inscripció mínima d’un quadrat de 30x30 metres en planta de
magatzem tecnològic.
- Els magatzems tecnològics només seran admissibles per a aquelles activitats que no
requereixin avaluació d’impacte ambiental, amb la finalitat d’assegurar la seva correcta
adequació al medi.
- Serà necessària la tramitació d’un planejament derivat que completi els paràmetres
d’edificació admissibles per tal d’integrar-los visualment a l’àrea industrial, garantir unes
adequades condicions d’integració dels nous volums respecte les edificacions existents i
les façanes de les franges perimetrals dels polígons, així com preveure les càrregues de
re urbanització dels vials perimetrals necessàries per fer front a aquest tipus d’activitats.
- Caldrà incloure en l’expedient de llicència urbanística d’un magatzem tecnològic un
estudi d’impacte paisatgístic individualitzat que prevegi les mesures correctores
necessàries, com filtres vegetals, per la correcta integració del nou volum en l’entorn
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 91.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, en el supòsit que en la tramitació d’una figura de
planejament es produeixi un acord que requereixi la presentació d’un text refós, la
resolució subsegüent de l’òrgan que pertoqui s’ha de dictar en el termini de dos mesos
d’ençà que aquest text s’hagi presentat.
En el present cas, el text refós ha incorporat a les prescripcions indicades en l’acord de
la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona de data 27 de
setembre de 2021.
D’acord amb l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per a
l’aprovació provisional del planejament general i derivat del municipi i, per tant, per
verificar el Text refós, correspon al Ple de la Corporació.

De conformitat amb l’informe emès pel cap de Serveis d’Urbanisme i Habitatge de data
20 de març de 2022 i l’informe emès per la tècnica d’Administració General de l’Àrea
Territorial de data 21 de març de 2022.
Vista la proposta del president de l'Àrea Territorial, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Territorial, celebrada per videoconferència el dia 25 de març 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 el Text refós de la Modificació puntual del Modificació puntual del Pla
general metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics en l’activitat industrial
a Montcada i Reixac de Montcada i Reixac.
SEGON. Trametre aquest acord i el Text refós de la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics en l’activitat industrial a
Montcada i Reixac a la Comissió de Territorial de Catalunya per a la seva aprovació.
TERCER.-Notificar aquests acords a l’Ajuntament de La Llagosta.
3.2 APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA URBANA DE LA NORMATIVA
DE LA ZONA 15 DE TERRA NOSTRA.
La Sra. Alcaldessa explica: Bé, com sabeu, la zona 15 com moltes altres zones del
nostre municipi, és una problema històric, és una assignatura pendent, no diria problema
sinó assignatura pendent històrica. Aquest equip de govern ha començat ja regularitzant
algunes de les urbanitzacions que estan pendents de regularitzar. Hem començat amb
Gallecs, hem començat amb Vallensana baixa. Encara a dia d’avui, malauradament i
sorprenentment, hi ha veïns i veïnes del nostre municipi que no compten amb els serveis
públics de clavegueram, d’aigua potable, com podem tenir la resta. Per tant com a equip
de govern hem estat treballant i ens hem posat a revertir aquest situació que ens sembla
que a dia d’avui és indigna, el que passa que és complexa i una d’aquestes assignatures
pendents és la zona 15 de Terra Nostra.
Què hem fet i què és el que estem portant avui a aprovació? Estem portant un pla de
millora, un pla de millora, és a dir una normativa que el que fa és endreçar, el que fa és
donar seguretat jurídica, no només a l’ajuntament, si no també a la ciutadania de la zona
15 a l’hora de demanar una llicència, perquè tothom tingui clar que es pot fer i que no es
pot fer a la zona 15. Fins ara això no estava regulat i per tant l’ajuntament, tant els
tècnics, que havien de firmar una llicència com la ciutadania, que havia de demanar-la,
estàvem en una inseguretat i no teníem aquell paraigües jurídic que ens cobrís. Què
fem? Aprovem aquest normativa, que creiem que és prioritari fer-ho ara en aquests
moments, que simplement estableix criteris bàsics, com les distàncies, les alçades, el
tema de les piscines, el tema de les tanques, endreça una mica la normativa urbanística
i a la vegada, continuem i estem treballant en el que és la modificació de planejament,
que això és una altra cosa, son dos documents diferents i la modificació de planejament
establirà uns altres temes i uns altres aspectes més complexes. Per no dilatar i per no
endarrerir aquesta normativa que ens ha de donar seguretat jurídica a tots, avancem
amb aquesta millora i continuem treballant en la modificació de planejament. Vam rebre
en aquest pla de millora nou al·legacions, dues d’elles es van acceptar parcialment,

perquè simplement ens deien que no estava suficientment clar el document i per tant
s’ha tornat a redactar novament, i les altres s’han rebutjat, no perquè no estem d’acord
amb les al·legacions que feien i les aportacions que feien, sinó perquè com bé deia, són
dos documents diferents i aquestes al·legacions que hem rebutjat estaran incorporades
en la modificació de planejament que estem començant a redactar. Per tant pla de
millora a la zona 15, jo crec que és molt important, que aquesta assignatura pendent,
aquesta assignatura històrica de la zona 15, ja era hora que hi hagués una normativa
que fos el paraigües jurídic i de seguretat per tots i totes, i crec que és molt important i
demano el suport de la resta de grups. I com deia, continuem treballant, no ens oblidem
en el que és la modificació del planejament.
La Sra. Pellicer expressa: Ja que l’objectiu d’aquest pla de millora urbana és establir uns
paràmetres urbanístics i s’han recollit i s’han tingut en compte les al·legacions d’alguna
de les finques afectades, així com dels organismes afectats, i el tràmit és l’aprovació
provisional del dit pla, el nostre vot serà a favor.
La Sra. Fernandez intervé: Tot esperant i desitjant que es pugui comptar amb els
instruments necessaris per la ordenació i dignificació de la zona, també donarem suport
a aquest punt. Volíem afegir que agraïm la feina feta tècnica i política i els esforços i
treballs dels veïns i veïnes, perquè quan es fa bé la feina tampoc ens fa por dir-ho i
reforçar també i donar suport.
Moltíssimes gràcies pel posicionament de vot. Evidentment com us deia avancem amb
aquest pla de millora. Continuem amb la modificació de planejament perquè creiem que
és més complexa. No volíem que s’endarrerís, perquè com bé deia la Sra. Fernandez,
no només son temes més complicats i més complexes, sino que necessitaran de molt
suport, de molt consens i de molt diàleg amb els veïns i veïnes de la zona 15.
La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de juliol 2021 va acordar aprovar
inicialment el Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona 15 de Terra Nostra,
exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament,
d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU i
sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials
(Agència Catalana de l’Aigua i a l’administrador de les infraestructures ferroviàries
ADIF).
El Pla de Millora Urbana de la Normativa de la Zona 15 de Terra Nostra té per objecte
fixar, detallar i completar les condicions d’edificació de les finques incloses dins aquest
àmbit en la zona qualificada de Zona 15 pel Pla general metropolità de Barcelona, per tal
de regular l’atorgament de les llicències urbanístiques en aquest àmbit. Les normes
urbanístiques actuals del Pla general metropolità estableixen en l’article 329 que
l’ordenació d’aquesta zona es desenvoluparà mitjançant un Pla especial (ara Pla de
millora urbana) que haurà de respondre al manteniment de les condicions d’edificació
actuals, preservant-la d’augments de volum i densitat i a la conservació de l’actual
estructura urbana.
Es pretén per tant, establir les paràmetres urbanístics normatius aplicables a les
parcel·les amb clau urbanística de Zona 15, tenint en consideració l’estructura urbana i

edificatòria existent a l’àmbit. Els paràmetres que s’han fixat son, entre d’altres, els
següents:
-Ordenació de l’edificació
-Parcel·lació mínima
-Alçada màxima i nombre màxim de plantes
-Alineacions a vial i partions
-Ocupació de les parcel·les
-Intensitat d’edificació (edificabilitat neta i densitat)
-Usos: habitatge plurifamiliar / habitatge unifamiliar
-Construccions auxiliars, piscines i tanques
L’acord d’aprovació inicial va estar sotmès a un tràmit d’informació pública per un termini
d’un mes, mitjançant anuncis publicats al BOPB de data de data 16 de juliol de 2021, al
diari de difusió local “La Veu” de data 23 de juliol de 2021, i a l’e-Tauler del 13 de juliol al
23 de setembre de 2021 i que un cop ha transcorregut el període d'informació pública,
s’han presentat, segons el certificat emès per la Secretaria de la Corporació en data 18
d’octubre de 2021 les següents al·legacions:
1) Nº de registre d’entrada: 2021016145 a nom de MT.S.M. NIF XXXX5184B actuant en
representació de AID PALMES S.L.
2) Nº de registre d’entrada: 2021016420 a nom de P.C.M. NIF XXXX5801L actuant en
representació de Estructuras y Obras Cerdanyola, S.A.
3) Nº de registre d’entrada: 2021017339 a nom de JF.C.N. NIF XXXX8970J
4) Nº de registre d’entrada: 2021019169 a nom de MI.R.C. NIF XXXX9128C
5) Nº de registre d’entrada: 2021019793 a nom de JM.I.G. NIF XXXX4501M i MM.S.G.
NIF XXXX2937M
6) Nº de registre d’entrada: 2021019804 a nom de MI.V.C. NIF XXXX4813H actuant en
representació de N.M.G. i N.G.M.
7) Nº de registre d’entrada 2021019805 a nom de JJ.S.I. NIF XXXX4125M
8) Nº de registre d’entrada: 2021021165 a nom de V.M.I.P. NIE XXXX6423F.
Amb posterioritat a la data d’emissió del certificat emès per la Secretària de la
Corporació s’ha presentat un altre escrit d’al·legacions:
9) Nº de registre d’entrada: 2022000941 a nom de E.P. NIE XX0274930B
Dins el termini atorgat als municipis limítrofes i als organismes afectats per raó de les
seves competències va tenir entrada en el Registre de l’Ajuntament l’informe emès per
l’Administrador de les infraestructures ferroviàries ADIF en el qual indica que s’ha de
demanar informe a la Subdirecció General de Planificació Ferroviària del Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d’acord amb l’article 7.2 de la Llei del Sector
Ferroviari. En aquest informe, s’informa favorablement la proposta condicionada a
incloure la normativa sectorial ferroviària en la memòria i els plànols del Pla de millora.
En data 23 de febrer de 2022 ha tingut entrada en el Registre de l’Ajuntament l’informe
emès en data 21 de febrer de 2022 per la Subdirecció General de Planificació
Ferroviària del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el qual es
relacionen una sèrie de prescripcions que s’han d’incorporar al document aprovat
inicialment i es conclou que no es pot emetre informe favorable fins que no s’atenguin
els requeriments indicats i s’estableix que, abans de continuar amb la tramitació de
l’expedient, s’haurà de remetre a la Subdirecció General de Planificació Ferroviària un

exemplar del document final que resulti, a fi d’emetre el vist-i-plau final.
Informe de les al·legacions
1) Nº de registre d’entrada: 2021016145 a nom de MT.S.M. NIF XXXX5184B actuant en
representació de AID PALMES S.L.
Al·legació: Es sol·licita que es rectifiqui la superfície de la finca del carrer Poblet número
67 que s’ha fet constar en l’Annex Estructura de la Propietat i s’informa que la
construcció que hi havia ha estat enderrocada i aporta documentació acreditativa
(topogràfic).
Resposta: La informació de les finques que consta a l’Annex Estructura de la Propietat
té efectes merament informatius i les dades s’han estret del cadastre i, a data d’avui, no
consta que hagin variat.
Conclusió
Es proposa desestimar aquesta al·legació, tenint en compte que l’estructura de la
propietat que s’ha fet constar és indicativa i s’ajusta a les dades que consten en el
cadastre.
2) Nº de registre d’entrada: 2021016420 a nom de P.C.M. NIF XXXX5801L, actuant en
nom i representació d’ESTRUCTURAS Y OBRAS CERDANYOLA SA i en el seu propi
nom.
Al·legació: Sol·liciten que la finca de la seva propietat, amb referència cadastral
0929901DF3902H0001BI, qualificada com a zona 9, sigui qualificada com a zona 15
(zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria).
Resposta:
Com es posa de manifest en la memòria del PMU, l’objecte d’aquest instrument de
planejament derivat és fixar, detallar i completar les condicions d’edificació de les
finques incloses dins aquest àmbit en la zona qualificada de Zona 15 pel Pla general
metropolità de Barcelona, per tal de regular l’atorgament de les llicències urbanístiques
en aquest àmbit. Aquest planejament es tramita en aplicació del disposat a l’article 329.2
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que preveu que l’ordenació
d’aquesta zona sigui la continguda en aquestes normes i que es desenvolupi mitjançant
els plans especials que han de tenir les determinacions previstes a l’article 332 .
Per altra part, d’acord amb l’article 58.2.a) i 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació de la qualificació del
sòl no es pot portar a terme en un instrument de planejament derivat sinó que és pròpia
del planejament general. Per tant, la qualificació del sòl inclòs dins l’àmbit del Pla de
millora urbana es portarà a terme quan es tramiti una modificació puntual del Pla general
metropolità en aquest àmbit.
En aquest sentit, cal posar de manifest que el Pla d’Actuació Municipal PAM del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament de Montcada i Reixac preveu com a punt 2.7.7 la tramitació
del nou planejament urbanístic del barri de Zona 15 de Terra Nostra, per tal de donar
resposta als requeriments urbanístics necessaris del barri. Actualment es troba en fase
de redacció per part del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, la
Modificació puntual de PGM en l’àmbit del barri de Zona 15 de Terra Nostra, de propera
tramitació, que ha de preveure els següents aspectes d’ordenació urbanística del barri:
-Establir els mecanismes urbanístics necessaris per afrontar la situació d’inundabilitat

del barri per les avingudes de la Riera de St Cugat i minimitzar-ne el risc per a les
persones. En aquest sentit, la nova MPGM realitzarà una ordenació urbanística del front
del barri a la Riera de St Cugat com a espai verd de passeig de Ribera i reduint
l’afectació viària del PGM vigent que hi preveu també un vial de vora de 20 metres
d’amplada.
-Preveure la nova ordenació urbanística de l’antiga N-150 com a nova Avinguda
metropolitana que recull el nou Pla director urbanístic metropolità PDU-AMB, actualment
en redacció. Es preveu la transformació de l’antiga N-150 a una nova avinguda
metropolitana que integri nous usos residencials i terciaris, i faci possible l’encaix de la
nova mobilitat i transport públic necessaris pel municipi i per tot l’àmbit metropolità.
-Preveure l’obertura i integració del barri de Terra Nostra a la realitat del Parc natural del
Turó de Montcada, assegurant-ne la preservació ambiental i obrint-lo al gaudi del a
ciutadania del barri. En aquest sentit, es treballa per la supressió de la reserva viària del
vial de cornisa del PGM de 1976 per innecessari, tant des del punt de vista de la
mobilitat com de les afectacions mediambientals.
Com a conseqüència d’aquesta proposta, també es proposarà la reducció de l’actual
afectació viària del carrer Reixac, ja que en decaure el vial de cornisa no requerirà
l’amplada prevista pel PGM de 1976 de 20 metres. En tot cas però, caldrà assegurar
urbanísticament els nous requeriments de la mobilitat sostenible actuals,com són els
carrils bici, transport públic i arbrat en via pública.
Conclusió
D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació, sens
perjudici que la demanda plantejada s’estudiarà en el procés de formulació de la
modificació puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
3) Nº de registre d’entrada: 2021017339 a nom de JF.C.N. NIF XXXX8970J i MM.S.G
NIF XXXX2937M
Aquesta al·legació va ser objecte de l’informe emès pel cap Servei d’Urbanisme
Llicències i Habitatge en data 31 d’agost de 2021 que conclou que:
“-el Pla de Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona 15 de Terra Nostra
actualment en la fase d’informació pública recull únicament les determinacions relatives
a les condicions d’edificació de les parcel·les qualificades de Zona 15, per tal de facilitar
i ordenar l’atorgament de llicències urbanístiques en aquestes parcel·les.
Les condicions urbanístiques relatives al sistema viari (vials), espais lliures (zones
verdes), equipaments públics i altres aspectes del barri s’ordenaran en un altre
document, la Modificació puntual de PGM del barri de Terra Nostra, actualment en
redacció i de propera tramitació. En aquest document es tindran en compte els aspectes
exposats en l’al·legació relatius a les afectacions viàries dels carrers Camí de st Iscle i
Reixac i la via de cornisa del Turó de Montcada, en el sentit exposat en aquest informe.”
Resposta:
D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació, sens
perjudici que la demanda plantejada s’estudiarà en el procés de formulació de la
modificació puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
4) Nº de registre d’entrada: 2021019169 a nom de MI.R.C. NIF XXXX9128C
Al·legació: Manifesta la disconformitat amb la superfície de la finca del carrer Sant Iscle
números 25 i 25 que consta en l’Annex Estructura de la Propietat i aporta documentació
acreditativa (topogràfic).
Resposta:

La informació de les finques que consta a l’Annex Estructura de la Propietat té efectes
merament informatius i les dades s’han estret del cadastre.
Conclusió
Es proposa desestimar aquesta al·legació, tenint en compte que l’estructura de la
propietat que s’ha fet constar és indicativa i s’ajusta a les dades que consten en el
cadastre.
5) Nº de registre d’entrada: 2021019793 a nom de JM.I.G. NIF XXXX4501M i MM.S.G.
NIF XXXX2937M
Al·legació: Sol·liciten que la finca de la seva propietat situada al carrer Nou número 20,
qualificada com a zona 9, sigui qualificada com a zona 15 (zona de conservació de
l’estructura urbana i edificatòria).
Resposta:
Com es posa de manifest en la memòria del PMU, l’objecte d’aquest instrument de
planejament derivat és fixar, detallar i completar les condicions d’edificació de les
finques incloses dins aquest àmbit en la zona qualificada de Zona 15 pel Pla general
metropolità de Barcelona, per tal de regular l’atorgament de les llicències urbanístiques
en aquest àmbit. Aquest planejament es tramita en aplicació del disposat a l’article 329.2
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que preveu que l’ordenació
d’aquesta zona sigui la continguda en aquestes normes i que es desenvolupi mitjançant
els plans especials que han de tenir les determinacions previstes a l’article 332 .
Per altra part, d’acord amb l’article 58.2.a) i 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació de la qualificació del
sòl no es pot portar a terme en un instrument de planejament derivat sinó que és una
determinació pròpia del planejament general. Per tant, la qualificació del sòl inclòs dins
l’àmbit del Pla de millora urbana es portarà a terme quan es tramiti una modificació
puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
En aquest sentit, cal posar de manifest que el Pla d’Actuació Municipal PAM del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament de Montcada i Reixac preveu com a punt 2.7.7 la tramitació
del nou planejament urbanístic del barri de Zona 15 de Terra Nostra, per tal de donar
resposta als requeriments urbanístics necessaris del barri. Actualment es troba en fase
de redacció per part del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, la
Modificació puntual de PGM en l’àmbit del barri de Zona 15 de Terra Nostra, de propera
tramitació, que ha de preveure els següents aspectes d’ordenació urbanística del barri:
-Establir els mecanismes urbanístics necessaris per afrontar la situació d’inundabilitat
del barri per les avingudes de la Riera de St Cugat i minimitzar-ne el risc per a les
persones. En aquest sentit, la nova MPGM realitzarà una ordenació urbanística del front
del barri a la Riera de St Cugat com a espai verd de passeig de Ribera i reduint
l’afectació viària del PGM vigent que hi preveu també un vial de vora de 20 metres
d’amplada.
-Preveure la nova ordenació urbanística de l’antiga N-150 com a nova Avinguda
metropolitana que recull el nou Pla director urbanístic metropolità PDU-AMB, actualment
en redacció. Es preveu la transformació de l’antiga N-150 a una nova avinguda
metropolitana que integri nous usos residencials i terciaris, i faci possible l’encaix de la
nova mobilitat i transport públic necessaris pel municipi i per tot l’àmbit metropolità.
-Preveure l’obertura i integració del barri de Terra Nostra a la realitat del Parc natural del

Turó de Montcada, assegurant-ne la preservació ambiental i obrint-lo al gaudi del a
ciutadania del barri. En aquest sentit, es treballa per la supressió de la reserva viària del
vial de cornisa del PGM de 1976 per innecessari, tant des del punt de vista de la
mobilitat com de les afectacions mediambientals.
Com a conseqüència d’aquesta proposta, també es proposarà la reducció de l’actual
afectació viària del carrer Reixac, ja que en decaure el vial de cornisa no requerirà
l’amplada prevista pel PGM de 1976 de 20 metres. En tot cas però, caldrà assegurar
urbanísticament els nous requeriments de la mobilitat sostenible actuals,com són els
carrils bici, transport públic i arbrat en via pública.
Conclusió
D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació, sens
perjudici que la demanda plantejada s’estudiarà en el procés de formulació de la
modificació puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
6) Nº de registre d’entrada: 2021019804 a nom de MI.V.C. NIF XXXX4813H actuant en
representació de N.M.G. i N.G.M.
Al·legació: Es considera que la regulació de les construccions auxiliars que conté l’article
6 de les Normes Urbanístiques del Pla de millora no és clar i proposa una regulació
alternativa.
Resposta:
Aquesta al·legació ha estat objecte de l’informe emès pel cap de Servei d’Urbanisme i
Habitatge en data 19 de març de 2022.
Conclusió: D’acord amb l’informe emès pel cap de Servei d’Urbanisme i Habitatge es
proposa estimar l’al·legació en allò que fa referència a la franja posterior de fons de la
parcel·la per a construccions auxiliars i desestimar la resta de les al·legacions.
7) Nº de registre d’entrada 2021019805 a nom de JJ.S.I. NIF XXXX4125M
Al·legació: Mostra la disconformitat amb la regulació de les construccions auxiliars i
manifesta que el planejament no regula tanques i la relació amb el terreny natural del
mateix.
Resposta:
Aquesta al·legació ha estat objecte de l’informe emès pel cap de Servei d’Urbanisme i
Habitatge en data 19 de març de 2022.
Conclusió: D’acord amb l’informe emès pel cap de Servei d’Urbanisme i Habitatge es
proposa estimar l’al·legació en allò que fa referència a la franja posterior de fons de la
parcel·la per a construccions auxiliars i desestimar la resta de les al·legacions.
8) Nº de registre d’entrada: 2021021165 a nom de V.M.I.P. NIE XXXX6423F
Al·legació: La interessada és propietària de les finques situades l carrer Reixac números
2, 138 i 124 i a la carretera de Sabadell número 123 i sol·licita que es s’elimini l’afectació
de vialitat que grava aquestes parcel·les i que es correspon amb el traçat de l’antiga N150 i el carrer Reixac.
Resposta:
Com es posa de manifest en la memòria del PMU, l’objecte d’aquest instrument de
planejament derivat és fixar, detallar i completar les condicions d’edificació de les
finques incloses dins aquest àmbit en la zona qualificada de Zona 15 pel Pla general
metropolità de Barcelona, per tal de regular l’atorgament de les llicències urbanístiques
en aquest àmbit. Aquest planejament es tramita en aplicació del disposat a l’article 329.2
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que preveu que l’ordenació

d’aquesta zona sigui la continguda en aquestes normes i que es desenvolupi mitjançant
els plans especials que han de tenir les determinacions previstes a l’article 332 .
D’acord amb l’article 58.2.a) i 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació de la qualificació del sòl no
es pot portar a terme en un instrument de planejament derivat sinó que és una
determinació pròpia del planejament general. Per tant, la qualificació del sòl inclòs dins
l’àmbit del Pla de millora urbana es portarà a terme quan es tramiti una modificació
puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
En aquest sentit, cal posar de manifest que el Pla d’Actuació Municipal PAM del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament de Montcada i Reixac preveu com a punt 2.7.7 la tramitació
del nou planejament urbanístic del barri de Zona 15 de Terra Nostra, per tal de donar
resposta als requeriments urbanístics necessaris del barri. Actualment es troba en fase
de redacció per part del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, la
Modificació puntual de PGM en l’àmbit del barri de Zona 15 de Terra Nostra, de propera
tramitació, que ha de preveure els següents aspectes d’ordenació urbanística del barri:
-Establir els mecanismes urbanístics necessaris per afrontar la situació d’inundabilitat
del barri per les avingudes de la Riera de St Cugat i minimitzar-ne el risc per a les
persones. En aquest sentit, la nova MPGM realitzarà una ordenació urbanística del front
del barri a la Riera de St Cugat com a espai verd de passeig de Ribera i reduint
l’afectació viària del PGM vigent que hi preveu també un vial de vora de 20 metres
d’amplada.
-Preveure la nova ordenació urbanística de l’antiga N-150 com a nova Avinguda
metropolitana que recull el nou Pla director urbanístic metropolità PDU-AMB, actualment
en redacció. Es preveu la transformació de l’antiga N-150 a una nova avinguda
metropolitana que integri nous usos residencials i terciaris, i faci possible l’encaix de la
nova mobilitat i transport públic necessaris pel municipi i per tot l’àmbit metropolità.
-Preveure l’obertura i integració del barri de Terra Nostra a la realitat del Parc natural del
Turó de Montcada, assegurant-ne la preservació ambiental i obrint-lo al gaudi del a
ciutadania del barri. En aquest sentit, es treballa per la supressió de la reserva viària del
vial de cornisa del PGM de 1976 per innecessari, tant des del punt de vista de la
mobilitat com de les afectacions mediambientals.
Com a conseqüència d’aquesta proposta, també es proposarà la reducció de l’actual
afectació viària del carrer Reixac, ja que en decaure el vial de cornisa no requerirà
l’amplada prevista pel PGM de 1976 de 20 metres. En tot cas però, caldrà assegurar
urbanísticament els nous requeriments de la mobilitat sostenible actuals,com són els
carrils bici, transport públic i arbrat en via pública.
Conclusió
D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació, sens
perjudici que la demanda plantejada s’estudiarà en el procés de formulació de la
modificació puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
9) Nº de registre d’entrada: 2022000941 a nom de E.P. NIE XX0274930B
Al·legació: La interessada sol·licita que s’elimini l’afectació de vialitat que es correspon
amb el traçat de l’antiga N-150 i el carrer Reixac.
Resposta:
Com es posa de manifest en la memòria del PMU, l’objecte d’aquest instrument de

planejament derivat és fixar, detallar i completar les condicions d’edificació de les
finques incloses dins aquest àmbit en la zona qualificada de Zona 15 pel Pla general
metropolità de Barcelona, per tal de regular l’atorgament de les llicències urbanístiques
en aquest àmbit. Aquest planejament es tramita en aplicació del disposat a l’article 329.2
de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità que preveu que l’ordenació
d’aquesta zona sigui la continguda en aquestes normes i que es desenvolupi mitjançant
els plans especials que han de tenir les determinacions previstes a l’article 332 .
D’acord amb l’article 58.2.a) i 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, la modificació de la qualificació del sòl no
es pot portar a terme en un instrument de planejament derivat sinó que és una
determinació pròpia del planejament general. Per tant, la qualificació del sòl inclòs dins
l’àmbit del Pla de millora urbana es portarà a terme quan es tramiti una modificació
puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.
En aquest sentit, cal posar de manifest que el Pla d’Actuació Municipal PAM del mandat
2019-2023 de l’Ajuntament de Montcada i Reixac preveu com a punt 2.7.7 la tramitació
del nou planejament urbanístic del barri de Zona 15 de Terra Nostra, per tal de donar
resposta als requeriments urbanístics necessaris del barri. Actualment es troba en fase
de redacció per part del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, la
Modificació puntual de PGM en l’àmbit del barri de Zona 15 de Terra Nostra, de propera
tramitació, que ha de preveure els següents aspectes d’ordenació urbanística del barri:
-Establir els mecanismes urbanístics necessaris per afrontar la situació d’inundabilitat
del barri per les avingudes de la Riera de St Cugat i minimitzar-ne el risc per a les
persones. En aquest sentit, la nova MPGM realitzarà una ordenació urbanística del front
del barri a la Riera de St Cugat com a espai verd de passeig de Ribera i reduint
l’afectació viària del PGM vigent que hi preveu també un vial de vora de 20 metres
d’amplada.
-Preveure la nova ordenació urbanística de l’antiga N-150 com a nova Avinguda
metropolitana que recull el nou Pla director urbanístic metropolità PDU-AMB, actualment
en redacció. Es preveu la transformació de l’antiga N-150 a una nova avinguda
metropolitana que integri nous usos residencials i terciaris, i faci possible l’encaix de la
nova mobilitat i transport públic necessaris pel municipi i per tot l’àmbit metropolità.
-Preveure l’obertura i integració del barri de Terra Nostra a la realitat del Parc natural del
Turó de Montcada, assegurant-ne la preservació ambiental i obrint-lo al gaudi del a
ciutadania del barri. En aquest sentit, es treballa per la supressió de la reserva viària del
vial de cornisa del PGM de 1976 per innecessari, tant des del punt de vista de la
mobilitat com de les afectacions mediambientals.
Com a conseqüència d’aquesta proposta, també es proposarà la reducció de l’actual
afectació viària del carrer Reixac, ja que en decaure el vial de cornisa no requerirà
l’amplada prevista pel PGM de 1976 de 20 metres. En tot cas però, caldrà assegurar
urbanísticament els nous requeriments de la mobilitat sostenible actuals,com són els
carrils bici, transport públic i arbrat en via pública.
Conclusió
D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació, sens
perjudici que la demanda plantejada s’estudiarà en el procés de formulació de la
modificació puntual del Pla general metropolità en aquest àmbit.

Fonaments de dret
La documentació de la modificació del pla especial s’ha ajustat a les previsions de
l’article 59 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'Urbanisme i 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme.
D’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Urbanisme, una vegada transcorregut el termini d’informació
pública i el termini establert perquè els Ajuntaments del municipis limítrofes i els
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials emetin els seus informes,
l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació provisional de la modificació puntual del
planejament.
D’acord amb l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la competència per a
l’aprovació provisional del planejament general i derivat del municipi correspon al Ple de
la Corporació.
Una vegada aprovada provisionalment la modificació del pla de millora urbana s’ha de
trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.c) del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost abans esmentat
De conformitat amb l’informe emès pel cap de Serveis d’Urbanisme i Habitatge de data
19 de març de 2022 i l’informe emès per la tècnica d’Administració General de l’Àrea
Territorial de data 21 de març de 2022.
Vista la proposta del president de l'Àrea Territorial, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Territorial ,celebrada per videoconferència el dia 25 de març 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. Desestimar les al·legacions següents:
1) Nº de registre d’entrada: 2021016145 a nom de MT.S.M. NIF XXXX5184B actuant en
representació de AID PALMES S.L.
2) Nº de registre d’entrada: 2021016420 a nom de P.C.M. NIF XXXX5801L actuant en
representació de Estructuras y Obras Cerdanyola, S.A.
3) Nº de registre d’entrada: 2021017339 a nom de JF.C.N. NIF XXXX8970J
4) Nº de registre d’entrada: 2021019169 a nom de MI.R.C. NIF XXXX9128C
5) Nº de registre d’entrada: 2021019793 a nom de JM.I.G. NIF XXXX4501M i MM.S.G.
NIF XXXX2937M
8) Nº de registre d’entrada: 2021021165 a nom de V.M.I.P. NIE XXXX6423F.
9) Nº de registre d’entrada: 2022000941 a nom de E.P. NIE XX0274930B
SEGON. Estimar en part les al·legacions 6 i 7 (Nº de registre d’entrada: 2021019804 a
nom de MI.V.C. NIF XXXX4813H actuant en representació de N.M.G. i N.G.M i Nº de

registre d’entrada 2021019805 a nom de JJ.S.I. NIF XXXX4125M) pel que fa a la
regulació de la franja posterior de la parcel·la per a construccions auxiliars i desestimarles en la resta.
TERCER. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona
15 de Terra Nostra de Montcada i Reixac amb les modificacions introduïdes com a
conseqüència de l’estimació parcial de les al·legacions presentades i del contingut dels
informes emesos per l’Administració d’Infraestructures Ferroviaries ADIF i de la
Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
QUART. Trametre un exemplar del Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona 15
de Terra Nostra aprovat provisionalment a la Subdirecció General de Planificació
Ferroviària del Ministeri de Transports, mobilitat i Agenda Urbana, a fi que doni el vist-iplau final.
CINQUÈ. Trametre aquest acord i el Pla de millora urbana de la Normativa de la Zona
15 de Terra Nostra a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
SISÈ. Notificar aquests acords als interessats.
4. ASSUMPTES DE L'ÀREA SOCIAL
4.1 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA
D’AJUTS ESCOLARS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORIDA,
CURS ACADÈMIC 2022-2023.
La Sra. Sempere, presidenta de l’Àrea Social, explica la proposta: Portem l’aprovació
d’ajuts individuals per a beques de material escolar i sortides, que són les beques que
donem des de l’ajuntament. Per a aquest paquet d’ajuts, hi ha una partida global d’uns
155.000 €, això es desglossa en 95.000 € que donarem per a beques i sortides i 60.000
€ que donarem per a complementació de beques menjador.
En aquest cas els terminis aniran del 25 d’abril al 31 de maig del 2022. La presentació
de les sol·licituds serà tant presencial com telemàtica, amb la novetat que tenim aquest
any que hem reforçat molt tota la matèria administrativa, per tal de fer un millor suport
administratiu telefònic a la ciutadania i per tant posarem a disposició de la ciutadania un
telèfon tant per a consultes com de suport a la tramitació telemàtica i per demanar cita
prèvia. Aquest telèfon de contacte es publicitarà en els propers dies a la web municipal.
Com he dit, es podrà fer tant telemàtica com presencialment i cas que no es disposi
d’accés a Internet, tindrem uns formularis impresos a disposició de la OAC.
La resolució es farà el mes de setembre, a l’inici del curs escolar, i també comentar que
el curs passat aquests 155.000 € es van traduir en 1209 ajuts per a material i sortides,
de les 1438 sol·licituds que es van fer, així com a 713 complementacions de beca
menjador que van suposar 300 complementacions més que el curs anterior. Com veureu
a la sol·licitud de beques, al full de sol·licitud, també aprofitem per tramitar la sol·licitud
de beca del menjador escolar, tot i que això ho gestiona i ho tramita el Consell
Comarcal, però aprofitem el mateix full de sol·licitud per a posar també el menjador
escolar com els materials i sortides, que és del que es tracta aquest ajut i també per la
campanya de joguines “Regala il·lusions” que fem al Nadal i el casal d’agost de
prioritats.

El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, expressa:Des dels seus inicis Cs ha estat
sempre molt interessat en el tema de l’educació. Des dels organismes i administracions
competents s’ha de garantir una educació en concret i una educació en global de
qualitat on tots i cadascun dels alumnes puguin afrontar diferents etapes educatives amb
les mateixes possibilitats.
És per això que des del nostre grup municipal es recolzaran sempre totes aquelles
iniciatives i ajudes que afavoreixin la igualtat de tots els alumnes en el pla de
l’ensenyança i l’educació, ja sigui a través de beques acadèmiques i en aquest cas a
través d’ajudes a l’escolarització concretades en material escolar i sortides i beques
menjador. Així com no podia ser d’una altra manera, el nostre vot serà a favor.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, intervé: La Covid 19 ha augmentat i
reforçat les desigualtats que ja existeixen i n’ha creat de noves. La desigualtat de classe,
gènere i ètnia que travessa la nostra societat i les nostres escoles, ha condicionat de
forma aclaparadora les formes d’expressió de les conseqüències de la crisi, tant en la
seva dimensió sanitària, com en la seva dimensió social.
Nosaltres votarem a favor en aquest punt per donar aquests ajuts a les beques escolars
a famílies en situació més desfavorida.
En relació amb l’expedient 1/2022/SBA, promogut per Serveis Socials en sol·licitud de
l’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts escolars, curs 2022-2023;
Atès que l’Ajuntament de Montcada i Reixac té la voluntat d’atorgar ajuts individuals
peremptoris per a material escolar i sortides per a nens i nenes del municipi que es
trobin en situacions econòmiques desfavorides;
Atès que la quantitat total destinada a aquesta finalitat és de 96.000 €;
Atès que la despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària de l’exercici 2022 per a
aquesta finalitat: número de la partida 412/23100/48001 denominada Ajuts a
l’escolarització
Vist l’informe tècnic emès i que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la presidenta de l'Àrea Social, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 25 de març 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 bases reguladores de la convocatòria d’ajuts escolars a famílies
en situació econòmica desfavorida, curs acadèmic 2022-2023.
SEGON. Fixar el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts del 25
d’abril al 31 de maig de 2022.
TERCER. Ordenar la difusió d’aquests acords al web municipal.
QUART. Aprovar la llista núm. 12022000360 4 20220331 Llista A_exp. 1/2022/SBA que
conté el document comptable A amb càrrec a la partida de l’estat de despeses del

pressupost de l’Ajuntament núm. 412/23100/48001 amb denominació Ajuts a
l’escolarització, per import de 96.000 €.
CINQUÈ. Sotmetre, simultàniament, a informació pública les bases dels ajuts escolar a
famílies en situació econòmica desfavorida, curs acadèmic 2022-2023, en el termini de
30 dies a comptar des de la publicació del seu anunci al BOP, per a què qualsevol
persona interessada pugui presentar les al·legacions i suggeriments que consideri
adients i, cas de no presentar-se’n cap, s’entendran definitivament aprovades.
5. ASSUMPTES DE L'ÀREA DE PRESIDENCIA
5.1 APROVACIÓ DE L’AFECTACIÓ I QUALIFICACIÓ COM A BÉ DE DOMINI
PÚBLIC, SERVEI PÚBLIC, DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA A
LA VALLENÇANA, ANTIGA CASA MASOLIVER.
La Sra. Alcaldessa explica la proposta: Us explico una mica els antecedents perquè
sabem tots i totes del que, perdoneu, del que estem parlant i del que ens referim.
L’Ajuntament va adquirir una propietat a la Vallençana, antiga casa Masoliver, consistent
en una casa, que es troba en regular estat de conservació, i en una zona boscosa i
rústica. Són dues finques registrals i cadastrals diferenciades.Quan la finca on es troba
la casa es va donar d’alta a l’inventari, es va haver de donar d’alta com a bé patrimonial,
ja que en aquell moment era vivenda particular de la família Masoliver, gravada amb un
usdefruit, i no es podia afectar al domini públic. L’altra finca adquirida conjuntament, de
naturalesa rústica, ja és de domini públic i servei públic des de la data de la seva
adquisició i incorporació a l’Inventari Municipal de Béns Immobles.
Un cop s’ha extingit l’usdefruit i finalitzat l’ús d’habitatge particular de l’edifici, correspon
que aquest bé de propietat municipal s’integri dintre dels béns de domini públic de
l’ajuntament i, més que res, perquè ens agradaria poder donar-li un ús a aquest vivenda
i ens agradaria, doncs, a més a més que fos de caire, doncs pel jovent, i donar-li un ús
social i per tant el que demanem avui es just això, doncs que passi de be patrimonial a
domini públic per poder donar-li un ús a aquesta vivenda dignificar-la i evitar que
continuï estant malaguanyada o que acabi, doncs que l’acabin ocupant o que acabi
caient. Així el que fem avui es simplement això passar i demanar aquest canvi de bé
patrimonial municipal a domini públic.
La Sra. Pellicer intervé: Tot el que sigui dotar de serveis en aquest cas d’una finca per
destinar-la al caràcter social i a més es fomenti perquè la joventut del nostre municipi
tingui un altre element com a nexe d’unió comunitari on poder realitzar activitats, el
nostre vot serà a favor.
La Sra. Alcaldessa conclou: Esperem portar en el proper ple el que serà ja el concurs
públic per donar-li com deia un ús a aquesta finca, que la puguem dignificar, que no
caigui i sobretot que tingui aquest ús social i cultural i juvenil que esperem.
Vist l’expedient incoat per Decret de l'Alcaldia número 463/2022, de data 24 de febrer de
2022, per tal d’aprovar l’afectació, i qualificació com a bé de domini públic, afectat al
servei públic, destinat prestació de serveis de caràcter social i comunitari, de la finca que
consta com a patrimonial a l’Inventari de Béns Immobles, assentament núm. 6/1991,
Finca a la Vallensana (antiga casa Masoliver), situada a Carretera Vallençana s/n.
La finca està lliure de gravàmens, càrregues i ocupants.

Atesa la conveniència i l’oportunitat de destinar aquesta finca a serveis de caràcter
social i comunitari, i a la realització d’un projecte de dinamització comunitària per a
joves.
Atesa la necessitat de d’afectar aquesta finca al domini i servei públic, per tal de
destinar-la a la finalitat exposada.
Atès que l'expedient s'ha sotmès a informació pública pel termini de 15 dies, i ha
transcorregut el dit termini sense que s’hagi presentat cap al·legació ni suggeriment al
respecte.
Vist el que disposen els articles 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, 20 del Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya,
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre i 204 i següents del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya.
Vista la proposta de l’alcaldessa presidenta de l’Àrea de Presidència, i previ dictamen de
la Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència, celebrada per videoconferència el dia
25 de març 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’afectació i qualificar com a bé de domini públic, afectat al servei
públic, destinat prestació de serveis de caràcter social i comunitari, la següent finca de
propietat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac:
Finca: Inscrita a l’Inventari de Béns Immobles a l’assentament núm. 6/1991. Finca a la
Vallensana (antiga casa Masoliver), situada a Carretera Vallençana s/n
Naturalesa: Peça de terra amb una casa unifamiliar, en part rústega i en part urbana.
Delimitants: A l’Est part amb els successors d’Antonio Nadal, i part amb Juan Pi; al Sud
part amb José Carreras, i part amb Paula Pi mitjançant un torrent; a l’Oest part amb
Paula Pi, i part amb Miguel Roca; i al Nord part amb aquest últim i part amb Juan Pi.
La superfície de la finca és de 2 Ha, 93 a, i 85 ca, d’aquesta correspon a la part
qualificada d’urbana la superfície de 7.374 metres quadrats; la resta, és sol rústic.
Consta inscrita al Registre de la Propietat de Montcada i Reixac, a nom de l’Ajuntament
de Montcada i Reixac al Tom 22, Llibre 22, de Montcada, Foli 119, Finca 260, Inscripció
9a.
Referència cadastral. 4026911DF3942E0001IB
Motiu de l’afectació, poder gestionar la finca d’acord amb la normativa vigent reguladora
dels béns patrimonials de les corporacions locals i poder complir destinació de la finca a
finalitats de caràcter social.

SEGON. Rectificar l’Inventari de Béns Immobles de l’ajuntament, amb efectes de la data
d’aprovació de l’afectació pel Ple, en el sentit que en l’apartat relatiu a la naturalesa del
domini, la finca constarà com a bé de domini públic, destinada al servei públic.
6. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
6.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 837/2022
La Sra. Alcaldessa explica: Aquí hi ha un decret, a la Junta de Portaveus ja us vaig
informar que a la comissió informativa de l’Àrea de Presidència havia quedat un decret
fora, però que tot i així donàvem compte a la Junta de Portaveus i que ho incloíem en el
ple. Simplement és un donar compte perquè és un decret amb un canvi organitzatiu, el
que s’ha fet és que l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de Montcada, igual que a molts
ajuntaments, abasta moltíssimes regidories molts departaments, molts serveis i a més
molt diferents. Tenim el que és la planificació estratègica, el que són grans obres,
projectes, planejaments, la mobilitat estratègica, el que és habitatge i després tenim el
que és el dia a dia, serveis, espais públics, manteniment i una persona, un coordinador
sol, o una coordinadora sola, doncs difícilment podia abastar tantíssimes, tantíssimes
regidories. Que hem pensat? I sobretot per donar-li uns criteris de sostenibilitat,
d’eficiència de recursos i també de sostenibilitat, i sobretot per donar-li pes també al que
són les petites coses del dia a dia, al que realment la gent li dona importància. Que és
què hi ha de la meva vorera on tinc un forat?, què hi ha del manteniment d’aquest parc
que no és suficient?, què passa amb la neteja? I, per tant, creiem que fent aquesta
divisió serà molt més eficient, que podrem optimitzar molt més els recursos i com deia
quedarien les dues àrees diferenciades, per una banda el que és estratègic de llarg
termini i recorregut, que són els projectes i planejament etcètera. I, d’altra banda, el que
seria més les petites coses del dia a dia. Vam donar la informació oportuna. Avui hem
informat també als treballadors i treballadores de les dues àrees, els sindicats també
estan informats i en breu, jo crec que després de setmana santa hi haurà l’únic canvi
que afectarà els treballadors i les treballadores, que és simplement la ubicació d’espais,
perquè hauran de canviar d’espai i això ja es farà després de setmana santa i a més a
més se’ls hi farà saber amb antelació i es parlarà i s’informarà amb ells.
També hi ha un canvi de regidories, hem aprofitat que fèiem aquest decret i arran
d’aquestes dues àrees, hi ha petites coses que es modifiquen, sobretot en els noms de
les regidories. Aprofitem també per canviar dins de l’Àrea Econòmica el que és el regidor
delegat del Desenvolupament Econòmic Local, en aquest sentit el que hem canviat és el
títol que és desenvolupament econòmic local i no promoció econòmica, que és el Sr.
Jaume Teixidó Pujol, el regidor delegat de Comerç i Turisme que és el Sr. Salvador
Serratosa Cruzado. Dintre de l’Àrea Social també aprofitem i fem dos canvis, que és el
regidor delegat d’Esports, el Sr. Gerard Garrido i el regidor adjunt al regidor delegat
d’Esports, que serà el Sr. Salvador Serratosa. Simplement és posar per escrit una cosa
que ja feia temps que s’havia informat a l’oposició, la delegació de regidors i regidores.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 837/2022, de data 25 de març de 2022, el text del qual
es transcriu a continuació, el Ple en resta assabentat.
“DECRET Núm. 837/2022, de 25 de març de 2022.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, LRBRL, correspon a l’Alcaldia

dirigir el govern i l’administració municipal, i per tal de portar a terme les funcions i
les competències que la llei encomana als Ajuntaments, li correspon també
designar els regidors que han portar a terme aquestes tasques de col·laborar amb
l’alcaldia en el govern i l’administració municipal.
Atès el que disposa l’article 23.4. de la LRBRL, els articles 43, 44 i 45 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, i el
Reglament orgànic municipal.
Atesa la necessitat d’actualitzar l’actual organigrama polític i organitzatiu, en base
a l’actual estructura del pressupost aprovat pel Ple, en sessió de data 11 de
novembre de 2021, per a l’exercici de 2022, que comporta l’adaptació d’algunes
regidories i de les àrees de funcionament de l’administració municipal a la definició
dels projectes i objectius establerts al dit pressupost.
Atès que aquests canvis aprovats impliquen l’adequació de l’estructura de les
delegacions de l’Alcaldia i la realització dels ajustos necessaris en les funcions que
tenen atribuïdes les actuals àrees, la qual cosa comporta la creació d’una nova
àreade funcionament intern, dintre de l’organització municipal.
Atès que les matèries atribuïdes a l’inici del mandat a la Comissió Informativa de
l’Àrea Territorial, lligades a administrativament a una àrea de funcionament, l’Àrea
Territorial, han experimentat una important evolució durant els últims temps, pel
que ja en el pressupost de l’exercici 2022, amb l’experiència dels dos anys
anteriors, es va aprovarl’existència de dos àmbits organitzatius diferenciats.
Això, sumat a la rellevància que està tenint dintre de la societat la matèria de la
Transició Ecològica, fa aconsellable determinar i establir dues àrees de
funcionament dintre de l’organització municipal en el que fins ara era l’Àrea
Territorial, amb un coordinador cadascuna d’elles, per a la gestió administrativa
del assumptes dels que té coneixement la Comissió Informativa de l’Àrea
Territorial, creada per acord del Ple de 5 de juliol de 2019, la qual es manté en els
mateixos termes en els que va ser creada.
Les matèries competència de la dita Comissió Informativa serien portades a terme
i estaria organitzat per dues àrees de funcionament: l’Àrea Territorial, la
coordinadora del qual seria la Sra. Marta Bunyesch, i la nova Àrea de Transició
Ecològica i Sostenibilitat, el coordinador del qual seria el Sr. Josep Pubill.
Atès que això suposa la creació d’una nova àrea de funcionament dintre de
l’administració municipal, el nom de la qual serà Àrea d’Espai Públic i Transició
Ecològica, l’àmbit d’actuació de la qual serà en les següents matèries:

1. MANTENIMENT, ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
VIA PÚBLICA
Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l’espai públic en general
de Montcada i Reixac.
- Manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament,
d’orientació i del sistemes de control del trànsit.
- Llicències i autoritzacions d’activitats i d’ocupació de la via pública i dels espais
públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires d’establiments de
restauració, parades, marquesines, concentracions humanes, ocupacions de
la via pública, interrupcions i tancaments del trànsit, concessió de claus i

-

-

comandaments d’accés amb vehicles a zones d’accés restringit, autoritzacions
de guals i entrades de vehicles, atraccions recreatives, fires i festes, etc.,).
Coordinació dels diferents treballs i activitats públics i privats que afecten les
vies públiques, per tal d’evitar molèsties i garantir l’eficiència.
Inspecció de les diferents activitats i actes, en vies públiques, edificacions i
equipaments, que descriuen els apartats anteriors.

SERVEIS MUNICIPALS
- Gestió i control dels serveis de neteja viària i dels espais públics i el mobiliari urbà.
- Enllumenat públic, tant pel que fa a la planificació de l’obra nova com al
manteniment i control de la despesa.
- Verd urbà
- Obres i manteniment
MOBILITAT
- Gestió de la mobilitat, accessibilitat, i transport de persones, vehicles i
mercaderies; i aparcaments, tant de gestió directa com en règim de concessió.
- Elaboració i impuls de plans de mobilitat i d’estudis sobre mobilitat generada.
- Transport urbà/interurbà
TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Instal·lacions i transició energètica
Cicle integral de l’aigua: Clavegueram, aigua de boca i fonts
- Gestió de residus de tota mena en l’àmbit municipal, d’acord amb la llei i amb
criteris d’eficiència i respecte per al medi ambient, amb l'impuls de polítiques i
accions 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
- Supervisió, conservació, manteniment i control energètic dels diferents edificis
que són titularitat municipal, o que l’Ajuntament utilitza.
- Polítiques en matèria d’energia, i particularment impuls de plaques
fotovoltaiques en equipaments i d’energies netes, amb criteris de sostenibilitat
ambiental.

2. MEDI AMBIENT MEDI NATURAL I CANVI CLIMÀTIC
- Promoció i educació ambiental
- Gestió i control del medi natural.
- Impuls de la política municipal en matèria de medi ambient.
- Educació i sensibilització ambientals, d’estudis, plans i programes ambientals.
- Manteniment i conservació d’espais periurbans, camins, rieres, espais en zona
-

no urbanitzable, zones forestals o de conreu del terme municipal de titularitat
pública, icontrol de la fauna en aquest àmbit.
Exercici de la potestat sancionadora en matèria medi natural.
Horts urbans.

SALUT PÚBLICA
Protecció dels animals i Tinença responsable d’animals
Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció
d’ordenances municipals d’aquest àmbit, especialment en matèria de tinença
d’animals i protecció dels animals perillosos.
- Seguretat alimentària.
- Control colònies d'animals.
- Vigilància i control d’establiments de pírcing i tatuatge.
- Vigilància i control de la legionel·losi.

-

-

Control de plagues.

LLICÈNCIES D’ACTIVITATS I QUALITAT AMBIENTAL
- Activitats sotmeses a declaració responsable, comunicació i llicència.
- Pla d’inspeccions.
- Actuacions i control de les prescripcions que corresponen al municipi referents
a la prevenció d’incendis i als abocaments d’aigües residuals, a la
contaminació atmosfèrica, a la contaminació acústica, a la contaminació
lluminosa, etc.
- Gestió de les denúncies generades per l’exercici d’activitats.
- Exercici de la potestat sancionadora en matèria de control d’activitats i de
qualitat ambiental.
La resta de matèries no indicades en els paràgrafs anterior, de les que coneix la
Comissió Informativa de l’Àrea Territorial segons l’acord del Ple de 5 de juliol de
2019, romandran a l’àrea organitzativa i de funcionament anomenada Àrea
Territorial.
La presidència d’aquesta nova àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica romandrà
en l’Alcaldia i no és objecte de delegació en cap regidor.
D’altra banda, procedeix portar a terme diferents ajustos en el nom i
organització de les regidories de diferents àrees, entre d’altres, dintre de l’Àrea de
Presidència, deixar sense efecte la regidoria de Transició Ecològica i sostenibilitat,
per ser assumides les funcions a la nova àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica,
i degut a la finalització de les circumstàncies que van consellar designar
provisionalment al regidor Sr. Garrido com a regidor delegat d’Esports, Comerç i
Turisme, és convenient actualitzar les delegacions; i per últim, realitzar una
actualització en l’organització de l’Àrea Econòmica, consistent en la definició de
l’àmbit de desenvolupament econòmic Local, dintre de l’Àrea Econòmica, que
comprendrà també, a més de l’antiga regidoria de Promoció Econòmica, la
regidoria de Comerç i Turisme.
Vistos els anteriors Decrets dictats per l’Alcaldia pels que es va resoldre designar
regidors delegats, els quals s’actualitzen sense que suposi modificació quant al
nucli de les funcions delegades, ni al règim retributiu, i pels que es va establir el
funcionament de l’administració municipal en àrees,
L’Alcaldia, fent ús de les atribucions que l’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril,
Vista la proposta
presentada.
Aquesta Alcaldia
RESOL:
PRIMER.- Establir la creació d’una nova àrea de funcionament de l’administració
municipal, el nom de la qual serà ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA,l’àmbit d’actuació de la qual serà el que s’indica en la part expositiva
d’aquestaresolució.
La presidència d’aquesta nova àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica romandrà
en l’Alcaldia i no és objecte de delegació en cap regidor.

Les Àrees de funcionament de l’administració municipal queden definides de la
següent forma:

-

ÀREA ECONÒMICA
AREA TERRITORIAL
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
ÀREA SOCIAL
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
AREA D’ESPAI PÚBLIC I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

SEGON.- Nomenar, per lliure designació, la Sra. Marta Bunyesch Martimpé com a
coordinadora de l’Àrea Territorial, al 100% de dedicació i amb el complement
econòmic corresponent al lloc de coordinador/a d’àrea, i ordenar al servei de
RRHH que doni compliment a aquesta resolució.
TERCER.- Nomenar, per lliure designació, el Sr. Josep Pubill Riera com a
coordinador de la nova Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica, al 100% de
dedicació i amb el complement econòmic corresponent al lloc de coordinador/a
d’àrea, i ordenar al servei de RRHH que doni compliment a aquesta resolució.
QUART.- Designar com a regidors delegats de les matèries que s’hi indiquen, els
membres de l’ajuntament següents:
Dintre de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica
 Regidor delegat de Serveis Municipals i Espai públic: Sr. Juan Carlos de la
TorreVillarino
Dintre de l’Àrea Econòmica
 Regidor delegat de Desenvolupament Econòmic Local: Sr. Jaume Teixidó Pujol
 Regidor delegat de Comerç i Turisme: Sr. Salvador Serratosa Cruzado
Dintre de l’Àrea Social
 Regidor delegat d’Esports: Gerard Garrido Gutiérrez
 Regidor adjunt al regidor delegat d’Esports: Sr. Salvador Serratosa Cruzado
CINQUÈ.- La resta de delegacions de l’Alcaldia, designant regidors delegats i
presidents de Comissions Informatives, romandran vigents en els mateixos termes
en els que van ser aprovades mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 3349/2019,
de data8 de novembre de 2019.
SISÈ.- L’àmbit de les presents delegacions a favor de regidors és el relatiu a les
facultats de despatx, gestió i proposta de resolució dels assumptes que es tramiten
a les dependències municipals a què es refereixen cadascuna de les matèries
objectede delegació.
SETÈ.- Donar compte al Ple a la propera sessió que celebri, i publicar les
delegacions de l’Alcaldia en regidors al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, Portal de
Transparència, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la Informació i bon governde Catalunya.
VUITÈ.- Els nomenaments de coordinadors i les designacions de regidors

delegats que s’aproven en aquest Decret causaran efectes a partir del dia de la
seva signatura.
NOVÈ.- Notificar aquest Decret als regidors designats, als coordinadors nomenats,
als responsables de les àrees municipals i a la representació sindical.”

7. MOCIONS
7.1. MOCIÓ SOBRE SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
La Sra. Alcaldessa intervé: Jo m’havia preparat una petita intervenció, però crec que és
de rebut donar la paraula, perquè s’expliquin, per a no trepitjar cap dels seus arguments,
per escoltar aquestes treballadores del servei d’atenció domiciliària de Montcada, que
són les encarregades de cuidar a la nostra gent gran, a la nostra gent més vulnerable,
que és un col·lectiu, a més a més, precaritzat, feminitzat, racialitzat i que, per tant, té tots
els números per ser qui més pateix. Per tant, jo crec que la vostra reivindicació és de
rebut, crec que és de justícia tot el que esteu demanant. Des de aquí us volem donar tot
el nostre suport .
Continua la Sra. Alcaldessa: Aquí a Montcada tenim 52 treballadores d’atenció
domiciliària, que donen servei a unes entre 552 a 557 persones del nostre municipi. És a
dir, són 52 persones que pertanyen a una empresa que es diu Fundació Segle 21. Es
tracta d’una empresa que pertany a un consorci públic, que és el Consorci de la Salut i
Social de Catalunya. Què passa? Que elles van negociar un conveni col·lectiu, que
contemplava un augment salarial d’un 8%. És important, i més quan estem parlant de
salaris molt precaritzats. Un 8%. Com que Fundació 21 és una empresa que està
vinculada a l’Administració Pública, els pressupostos generals de l’Estat estableixen, i
han establert a l’inici d’any, la pujada salarial per a tots els treballadors públics i de
l’Administració Pública, i per tant, les treballadores de Fundació 21, les treballadores del
SAD de molts municipis, estan considerades com a treballadores públiques, tot i que no
ho siguin directament.
Els pressupostos generals de l’Estat han establert una pujada als treballadors públics
d’un 2%. Per tant, a totes aquestes persones se’ls està negant l’increment de sou del
8% que els hi pertoca, per conveni col·lectiu. Què és el que venen a reivindicar avui
aquí? No només, aquí, a molts altres ajuntaments, on també es treballa amb fundació
21, i que a més a més, hem anat de la mà, ens hem posat d’acord i hem consensuat
totes les mocions per portar al Ple. Estan dient que els és igual que els pressupostos
generals de l’Estat estableixin que els treballadors públics tenen un augment d’un 2%.
Tenen un conveni col·lectiu. No són treballadores públiques directament. Aquest conveni
col·lectiu diu que l’increment ha de ser d’un 8%. Això és el que estan reivindicant aquí, i
això és el que ens ha vingut a explicar la Maria i la resta de companyes, i és el que
portem avui aquí a aprovació.
Simplement dir-vos, per a la vostra informació, que la última Assemblea General i Junta,
que vam tenir de Consorci de Salut i Social, molts ajuntaments vam demanar i vam
exigir que el Consorci elaborés i redactés una carta exigint que el Ministeri d’Hisenda,
que al cap i a la fi és l’únic competent i qui te a mà fer una excepcionalitat a aquest grup
de treballadores perquè se’ls pugui augmentar aquest 8%, perquè anem tots de la mà i
signem aquest escrit.
Ens ha arribat l’esborrany fa un parell o tres de dies. Des de l’Ajuntament de Montcada
hem donat ja el vist i plau, em consta que des de la resta d’ajuntaments implicats,
també. Per tant, aquesta carta arribarà en breu, al Ministeri d’Hisenda. També podria

ser el Ministeri de Treball, però és que en aquest cas, penja directament dels
pressupostos generals de l’Estat. També s’ha fet arribar al Ministeri de Treball. En les
lluites col·lectives dels drets laborals, no hi ha colors, però cau i rau directament
d’Hisenda, i per tant, aquesta carta es farà arribar.
El Sr. Romero intervé: És un fet que el número de persones que necessiten del Servei
d’Atenció Domiciliària denominat SAD està augmentant considerablement en els últims
anys. Per altra banda, també és una realitat que l’esperança de vida, afortunadament,
cada cop és major, i que la població europea i en concret la espanyola, tendeix a
envellir, amb les conseqüències que comporta.
Des de Cs pensem que, des dels organismes i les administracions competents, haurien
d’adequar els pressupostos i les ajudes a la situació actual i a la futura situació, que ja la
podem preveure i a la vegada, crear una legislació i un marc legal, on s’estableixin i es
plasmin unes millores en les condicions laborals, tant a nivell qualitatiu, com a nivell
econòmic, a tot el personal vinculat amb el SAD, amb la finalitat de dignificar la
professió. És per això que trobem tot un encert que des de les polítiques municipals
sorgeixin iniciatives per pal·liar i esmorteir aquests dèficits i crear i potenciar, des de la
proximitat, uns serveis i uns recursos a través del SAD que siguin capaços d’atendre, de
manera professional i més directa, a les persones que ho necessitin.
El sector del servei d’atenció domiciliaria pública, és un sector que ha estat castigat i
maltractat històricament per les administracions. És un sector dirigit a les ajudes socials i
format, quasi en la seva totalitat, per dones que han vist de manera generalitzada els
seus drets a un treball digne i de qualitat. Un sector amb uns sous precaris i totalment
desvirtuats e injustos, i que ara a sobre, es veuen afectats per una incomprensible llei,
on s’estableix un topall del 2%, en l’increment salarial. Aquesta llei no va tenir en compte
les condicions lamentables i precàries, de on venia i a on es trobava aquest sector,
creant a la vegada una bretxa salarial cada cop major, amb el sector privat,
desenvolupant les mateixes funcions en ambdós sectors.
Des de Cs, volem també donar veu a totes les reivindicacions de millora, tant a nivell
qualitatiu, com a nivell econòmic, de totes les persones vinculades als treballs
relacionats als serveis d’atenció domiciliària i agrair en especial, per la seva encomiable
labor, a totes i cadascuna de les 52 treballadores de l’empresa pública, Fundació Segle
21, que desenvolupa una funció tan important i necessària pel nostre municipi i recolzarles i animar-les a que segueixin lluitant pels seus drets i per millorar les seves condicions
laborals.
El Sr. Teixidó, regidor del grup municipal ERC-AM, expressa: És conegut l’esforç que es
fa al nostre municipi per ser entre els 10 primers municipis pel que fa a la despesa
social. Això ho hem de posar en valor, perquè avant posem preferentment els interessos
de les persones, del veïnat. Hem de ser encara més capaços de dotar de serveis
eficients, útils i adequats als qui ho necessitin.
Cal remarcar sobretot que aquest servei no tindria la efectivitat que té si no fos sostingut
per la tasca feta per les persones, per les professionals del sector. Són 52 persones
dedicant-s’hi a la nostra Montcada, a la Fundació Segle 21. Les seves qualitats les
coneixem prou: discreció, dedicació vocacional, voluntat de servei a la comunitat... I
haurien de ser reconegudes amb millores en les seves condicions laborals justes i en les
retribucions corresponents, apart de la constatació que la gran majoria d’aquestes
professionals són dones i estem compromesos a defensar i donar suport i, sobretot,
amb l’acompliment del que hem pactat al conveni col·lectiu del sector, sobretot també
per reduir aquesta bretxa salarial.

Com a conseqüència d’aquesta voluntat de dur a terme polítiques reals i efectives
d’esquerres, votarem a favor de la moció presentada pels nostres companys d’ECPMIR.
El Sr. Pérez, regidor del grup PSC-CP, exposa. El SAD és el servei que ofereix ajuda en
el lloc a persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en una situació
mancada d’autonomia temporal o permanentment, per poder realitzar les labors
habituals en la seva vida diària. Aquestes persones necessiten el recolzament
professional, sociosanitari. El servei inclou ajuda per a la higiene, cures personals, ajuda
fisio motriu, control de l’alimentació, de la medicació i acompanyament en tasques fora
del domicili. El perfil de les persones ateses, en molts casos és de persones grans, que
viuen soles i no tenen autonomia per a les tasques quotidianes. Les professionals de la
SAD milloren la seva qualitat de vida. L’atenció als nostres majors és un dels pilars
fonamentals en la nostra societat. Les cures a les persones que han cuidat de nosaltres i
ara per un motiu o altre, no poden cuidar-se soles són un dret bàsic i una obligació de la
societat en general i sobretot de les administracions públiques, que hem de complir amb
la major dedicació i compromís possible.
Com tots i totes sabem, el sector de les cures és essencial per a un sustento de la vida,
de la nostra societat, amb un alt percentatge de dones, que es troben extremadament
invisibilitzades, tot i ser de vital importància i rellevància pel sistema. Parlem d’un
col·lectiu de treballadores que executen treballs de suport i contenció a realitats
complexes i que no han deixat de cuidar i acompanyar a milers de persones grans o
amb manca d’autonomia, en qualsevol situació, inclòs posant-se en situació de risc en
plena pandèmia. Les treballadores del SAD no poden veure reflectida la pujada del 8%
en el seu salari, com marca el seu conveni col·lectiu, perquè l’ens públic en el que
treballen està subjecte a la Llei General de Pressupost, que estableix un màxim de
l’augment salarial en un 2%. En cap cas formen part del Consorci de Salut Social de
Catalunya. Haurien de significar un detriment dels salaris d’aquestes treballadores i un
gravi comparatiu amb les empreses privades del sector. Haurien de poder gaudir de
l’augment de sou i igualtat de condicions que les treballadores privades. Esperem que
tant el Ministeri d’Hisenda com el Ministeri de la Generalitat, en el seu àmbit
competencial, trobin fórmules legals perquè aquest sector pugui disposar de la quantitat
equivalent al 8% del salari actualment no percebut. Hem de treballar per dignificar
aquest treball, ja que ens dirigim cap a una societat cada cop més envellida, on serà
insostenible mantenir les cures i les atencions necessàries a les persones grans o amb
dependència, si no es reconeix degudament la tasca que realitzen aquestes dones. Les
administracions tenen la competència en aquest tema, pel que han d’escoltar les seves
peticions i trobar el procediment necessari per fer efectiva la seva pujada salarial. El
nostre vot serà a favor.
La Sra. Alcaldessa indica: Jo crec que és urgent i necessari que el govern escolti
aquestes reivindicacions, que són legítimes, de les treballadores del Servei d’Atenció
Domiciliària, perquè entre d’altres coses, sou un sector essencial pel sosteniment de la
vida, de les cures. Vosaltres, a més a més, no heu deixat de treballar, ni en pandèmia.
Heu estat pendents i cuidant a les nostres persones estimades amb discapacitat, la
nostra gent gran, amb problemes de mobilitat, amb manca d’autonomia, i a més a més,
com deia, una feina invisibilitzada. Heu fet una contenció de realitats molt complexes,
sobretot durant la pandèmia.
Crec que l’aposta pels models públics no han d’estar basats en el negoci a costa de les
cures, i no pot significar, de cap de les maneres, que això vagi en detriment salarial de
les persones que treballeu en aquest servei, sense reconèixer la vostra singularitat. Per

tant, cal que us escoltin, cal que reconeguin aquesta singularitat i cal que s’apliqui
aquesta excepcionalitat. Que s’ho muntin com vulguin, tenen les eines per fer-ho. Jo
crec que és un tema de voluntat política i que sapigueu que des de l’Ajuntament de
Montcada, no només des de l’equip de govern, ja veieu que des de totes les formacions
que configuren aquest ple municipal, donarem tot el suport i estarem al vostre cantó per
tot allò que necessiteu.

Vista la moció presentada pel grup municipal ECPMIR, el text de la qual és el següent:
“Considerant que totes les persones requereixen cures al Ilarg de tota la vida, i de
forma més intensa en determinades etapes del cicle vital, la provisió de cures és
un repte per a les polítiques públiques i un element central de les agendes l ocals.
A la província de Barcelona hi havia l'any 2020, més de 120.000 persones amb una
situació de dependència reconeguda; un 72% eren majors de 65 anys i un 40%
superaven els 85. L'envelliment de la població que creix de forma
sostinguda, situa les cures de llarga durada com un repte pels nostres municipis
compartit en l'entorn europeu.
Davant d'aquest repte de present i de futur, des del municipalisme tenim el
convenciment que cal avançar cap al reconeixement de la cura com un valor
públic que ha d'esdevenir en un dret social i ciutadà, garantint les condicions
perquè totes les persones puguin donar i rebre cura adequada a les seves
necessitats i projectes de vida, i en el context de les seves comunitats. I, alhora,
avançar cap al reconeixement, la redistribució i la dignificació del treball de cures,
exercit de forma majoritària per dones, que representen el 97% de les
treballadores de l'atenció social domiciliària a la província de Barcelona i la gran
majoria de les cuidadores no professionals.
Així, les ciutats, els barris i els pobles han d'esdevenir entorns de cura a través de
serveis i recursos, espais d'interacció quotidiana i el teixit social de proximitat.
Amb aquest horitzó, entenem les cures com una activitat essencial per a la vida, així
com per a la dinamització social i econòmica dels nostres municipis, que requereix
de major reconeixement i de corresponsabilitat personal, social institucional.
Però aquest reconeixement de les cures requereix dels marcs normatius i
financers que afavoreixin avenços concrets en la qualitat, desmercantilització dels
serveis i la dignificació del treball.
El sector de les cures com el del servei d'atenció domiciliària o les treballadores
d'institucions residencials han estat sotmeses a una dècada de ret allades de
tarifes i finançament que ha agreujat la precarietat del sector i la degradació del
servei. Exemples del menys teniment del sector són les retallades en les
prestacions de la llei d'autonomia personal, la congelació del finançament i les
tarifes per part del Govern de la Generalitat durant més de 10 anys al mòdul dels
serveis domiciliaris, provocant precaritzacions i mercantilització del sector.
A més aquests treballs han estat un dels més maltractats i invisibles en el context de

pandèmia, on ha estat oblidat, sovint, en la cobertura de proteccions i
gratificacions que sí tenia el sector sanitari. Les treballadores no han deixat de
cuidar i acompanyar milers de persones grans o amb manca d'autonomia, que
en plena pandèmia ha significat un treball de risc.
Des de l'Ajuntament de Montcada i Reixac fa anys que apostem per posar les cures al
centre de les polítiques i hem treballat des del marc de les competències locals per impulsar
nous serveis i millorar-ne els existents. Des del programa de suport a famílies cuidadores, el
projecte Antenes contra la solitud no volguda, els arranjaments a la llar, o l’impuls i inversió
en la nova residència municipal, exemple d'innovació i qualitat.
Des del consistori hem escoltat i continuarem escoltant les reivindicacions legitimes de
les treballadores del SAD i hem acompanyat sempre les demandes per les millores en les
condicions i un millor conveni. Vam incorporar clàusules salarials als contractes que van ser
impugnades per la patronal del sector, vam emplaçar a la patronal a la signatura del Ve
Conveni Col·lectiu de l'Atenció Domiciliària i hem apostat per un nou model de proximitat i
públic des del 2020. A través del Consorci de Salut i Social de Catalunya com a mitjà propi
municipal hem aconseguit desmercantilitzar el servei, treballar més directament amb els
serveis socials bàsics i reduir més d'un 80% les queixes de la ciutadania respecte el
servei.
Montcada I Reixac té un total de 52 treballadores de SAD contractades per l'ens públic
"Fundació Segle XXI" a partir de l'encàrrec que fem com ajuntament garantint tarifes
dignes i demanant el compliment del conveni català de referència.
La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ha establert un màxim d'increment salarial al
sector públic del 2%, sense tenir en compte la diversitat de situacions afectades i
menystenint la situació de milers de treballadores de l'àmbit social que han patit salaris
baixos i precarietat i amb convenis molt pitjors que els vigents a l'administració i altres
sector públic.
Creiem que l'aplicació generalitzada per part del Ministeri d'Hisenda de la indexació
salarial en sectors socials empobrits i feminitzats atempta contra els drets de les
treballadores i la mateixa reforma laboral aprovada recentment que estableix la priorització del
la negociació col·lectiva i els convenis del sector com a pilar democràtic del sistema de
relacions laborals.
Creiem que les administracions han d'interpretar de manera favorable a les treballadores
la implementació dels marcs legislatius si no volen promoure la privatització i mercantilització
del sector de les cures, impedint als ajuntaments la provisió de serveis de manera directa i amb
més qualitat.
Formar part d'un mitjà públic propi no pot significar detriment dels salaris de les treballadores ni
un greuge comparatiu amb les empreses privades del sector, i, per tant, les treballadores
del SAD que pertanyen a la Fundació S.XXI haurien de poder gaudir de l’ increment del
conveni.
Des de l'Ajuntament de Montcada i Reixac hem defensat en el Consell de Govern del
Consorci, ens hem dirigit al Departament de Drets Socials de la Generalitat, al Ministeri de
Treball i al Parlament perquè es trobi la fórmula per garantir la pujada salarial merescuda.

També ens hem reunit amb les representants sindicals, hem acompanyat les
mobilitzacions de les treballadores i hem demanat al conjunt d'Ajuntaments que formem
part del Consorci Social i Sanitari adreçar -nos col·lectivament a generalitat i
Ministeri d'Hisenda per a que actuïn davant aquesta situació.
Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal d'En Comú Podem Montcada
presenta aquesta moció al ple i proposa els acords següents:
1. Instar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública a realitzar una exempció de
l'article 19 de la LGPE per a l'any 2022 que permeti els acords inclosos al
conveni col·lectiu d'Empreses de l'Atenció Domiciliària i poder aplicar
l’increment salarial del 8°/0 amb efectes des de
de gener de 2022.
2. Instar al Govern de la Generalitat a que accedeixi en el marc de la
Comissió de retribucions, l'aplicació de complements salarials equivalent al
6% a les treballadores del SAD d'entitats públics referènciades al conveni
del sector.
3. lnstar al Govern de la Generalitat a que acordi amb el Ministeri
d'Hisenda l'exempció sol·licitada al punt 1 i a signar amb els Ajuntaments
del Contracte Programa que estableix l'increment de mò dul i
comprometre's a revisar-lo i renegociar-lo amb les entitats municipalistes
segons l'evolució salarial i de costos.
4. El compromís de l'Ajuntament de Montcada i Reixac a garantir els recursos
per fer efectiu l'increment salarial i elaborar un nou encàrrec al CSSC a
través de la FS21 amparant-nos en el nou Contracte Programa que
estableix el nou Servei en l'entorn Domiciliari que incorpora canvis
substancial per nous serveis.
5. Defensar una ciutat cuidadora, que posa les persones al centre i
continuar desplegant uns serveis d'atenció a les persones de qualitat,
escoltant les famílies, promovent l'autonomia i el benestar davant
l'envelliment creixent de la població.
6. Continuar donant suport a les treballadores del SAD en la lluita per la millora
de les seves condicions laborals en el marc de les nostres
competències i garantint la qualitat del servei.
7. Traslladar aquests acords al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al Consorci de
Salut i Social, al Comité d'Empresa del SAD de l'Ajuntament de Montcada i
Reixac i a les seccions sindicals de CCOO i UGT.”

El Ple acorda per unanimitat APROVAR la moció, amb el vot a favor dels 19 membres
de la Corporació municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
7.2. MOCIÓ DAVANT LA CRISI HUMANITÀRIA DE PERSONES REFUGIADES

D’UCRAÏNA I DE LA RESTA DEL MÓN
El Sr. de la Torre presenta la moció: Voldria començar expressant la solidaritat de tot el
grup d’ECPMIR al poble ucraïnès i, sobretot, fer-ho extensiu als veïns i veïnes de
Montcada d’origen ucraïnès que resideixen al nostre municipi i que ho pateixen en la
distància, i fer-ho extensiu a totes les persones que fugen de la violència, de la
persecució i de la gana, en qualsevol lloc del món, en busca de refugi.
També crec que és necessari agrair a la ciutadania de Montcada el moviment espontani
de solidaritat que molts cops va anar per davant de les administracions i a totes les
àrees solidàries de Montcada que els van acompanyar en la coordinació i en el treball de
recollir els aliments que es van enviar a Ucraïna. V
oldria posar en valor també els punts 6, 7 i 8 dels acords que insten a l’ajuntament a
posar-se a disposició de diferents departaments governamentals per reduir l’impacta i a
disposició de les ONGs que s’organitzen a Ucraïna i la campanya comunicativa per
informar adequadament a la ciutadania de quins són els canals més adequats. Posar-los
en valor, perquè des del primer moment, des de diferents departaments de l’Àrea Social,
conjuntament amb altres de la resta de l’ajuntament, a mesura que es van anar donant
les circumstàncies s’han anat implementant i complimentant i s’han realitzat en
coordinació i ja estan complets i complimentats.
Aquesta moció, jo crec que és la moció de la dignitat, de la dignitat i el respecte amb els
que s’ha tractat a les persones que pateixen, i que pateixen una guerra en el seu país i
que es veuen obligades a deixar-lo i a abandonar-lo, per aquesta guerra i per aquesta
violència i per la necessitat de donar pau i tranquil·litat als seus fills. I sobretot als nens i
les nenes que són víctimes de màfies i d’explotació en aquestes situacions i que se’ls ha
procurat donar camins segurs i s’ha garantit i desbloquejat la Directiva 2001/55 del
Consell de la Unió Europea, que facilita la protecció temporal de les persones
refugiades.
Però entenem, i per això la moció és una moció de les víctimes i les persones d’Ucraïna
i de totes les persones refugiades que busquen refugi del món. Aquesta Directiva, que
s’ha activat de manera temporal, si no s’amplia, és merament d’aparador, si no arriba i
no acull a totes les persones que són susceptibles de ser refugiades, indiferentment de
la seva procedència, correm el risc d’establir criteris de refugiats de primera i refugiats
de segona.
A més a més, hi ha el perill greu de fomentar el discurs greu del classisme i del racisme
en el nostre entorn. S’ha de recordar que existeixen 65 conflictes greus al món. Entre
ells, Síria, Iemen i Afganistan, de llarg recorregut i ocupacions violentes a Palestina i el
Sàhara Occidental, on les polítiques del govern i de la Unió Europea és la d’inserir milers
i desenes de milions en blindar les fronteres a través del Frontex, desemparant a les
persones que fugen i que busquen refugi, com el poble ucraïnès, del conflicte i de la
guerra, i creant en els nostres mars, en el mar Mediterrani concretament, una tomba a
mar obert i no s’estableixen els criteris d’establir les rutes segures i plans d’acollida, com
s’ha de fer i com s’ha fet amb tota la immigració respecte a la població ucrainiana.
També seria important denunciar, i crec que és necessari fer-ho, la política de doble
raser que es planteja des de la política del govern, que lluny d’utilitzar la diplomàcia i la
negociació per pal·liar el problema de la guerra, que és l’únic horitzó de pau, ha fet un
enviament d’armes, que el que fa és perpetuar el conflicte i s’allarga el patiment de les
persones. Aquest canvi de criteri també arriba al poble sahrauí, on la presidència del
govern ha expressat i mantingut directament el reconeixement territorial a Marroc,
reconeixent el Sàhara com una mera província del Marroc, vulnerant, entre altres coses
les resolucions de la ONU que fomenten el referèndum d’autodeterminació i el seu propi
programa electoral, on diuen i van dir que impulsarien polítiques per poder dur a terme

durant aquesta legislatura, aquest referèndum d’autodeterminació. Com dic, la única
aposta i la única manera és apostar per l’horitzó de la pau i per reduir el patiment per la
diplomàcia i la negociació.
En definitiva, les guerres són descarnades i cruels i atenen a visions imperialistes i
colonialistes, que solen causar patiment, sobretot a les persones. L’únic camí és aplicar
polítiques de pau per renunciar a la guerra. Si realment volem dir un no a la guerra i un
sí a la pau, s’han de fer polítiques que respectin la dignitat de les persones, que
busquen refugi, tal i com s’ha fet i com s’ha de fer amb totes les persones que estan en
aquesta situació de desemparament i que són els més vulnerables. Hem de garantir el
respecte i el compliment dels drets humans.
La Sra. del Pino, intervé: Òbviament, aquí tots els grups municipals i qualsevol persona
amb un mínim de coneixement vol que es protegeixi als refugiats que venen d’Ucraïna i
de la mateixa manera, als refugiats que vinguin de qualsevol altre país al nostre. S’ha de
destacar que està molt bé lo de fomentar la pau i tot això, però el poble ucraïnès no es
pot defensar amb coloms missatgers, ni coloms de la pau, ni rametes d’olivera.
Òbviament, és encertat haver dotat d’armes al poble ucraïnès, perquè s’ha de defensar.
S’ha de tenir en compte que el poble ucraïnès vivia en una democràcia i el senyor Putin
no vivia en una democràcia i intenta per la força imposar els seus criteris polítics i
justificar-se de qualsevol manera. Personalment entenc que és una situació molt
dolorosa. A mi em toca de ple, ja que tinc dos amics ucraïnesos, amb els que vaig
coincidir a Anglaterra, que han perdut la casa i ho han perdut tot. Òbviament, la moció
està d’acord en que donem suport a totes les persones que venen d’altres països i que
pateixen aquestes circumstàncies.
Instaria al govern central que com a mínim agilitzi el tema del tràmit de les cites, perquè
segueix demostrant que vol una cosa i fa el contrari. L’oficina d’Estrangeria de Barcelona
és la pitjor de l’Estat Espanyol. Hi ha mesos i mesos de cua i gent que trafica, literalment
trafica, ninguneja i xanxulleja amb les cites i les visites per a tramitar els seus propis
papers. Sabut i conegut pels cossos policials i per la pròpia administració.
També es destaca en aquesta moció, que parla de 65 conflictes que lamentablement
existeixen, i sí que vull tenir una especial menció pel poble sahrauí. Com a canaria que
sóc, sento una mica de vergonya aliena del que ha fet el govern central respecte de la
política del poble sahrauí. Ni el poble espanyol, ni el poble sahrauí poden en aquest cas,
decidir directament i unilateralment, o bilateralment sobre un poble com és el sahrauí.
Res més.
El Sr. Serratosa, regidor del grup municipal ERC-AM, expressa: Em toca defensar una
moció que no tenia que haver passat mai. Un conflicte bèl·lic que comporta un èxode de
refugiats. Crec que tots estem d’acord, com heu dit, que hem d’estar d’acord amb
aquesta moció. Tot i la distància amb Kiev que són 3.200 km, us vull posar amb
antecedents d’un poble que també està patint doblement, i ara m’entendreu. El poble es
diu Ivánkiv, està a 50 km de Chernobil, i el poble el conec perquè una parella amiga
meva, durant deu anys o 12 anys va acollir a una nena d’aquest poble per les
conseqüències de la radiació. Estava uns mesos fora per recuperar les seves defenses.
Ara aquesta nena ja no és una nena, és una dona. Està bé. Està treballant a Polònia i té
20 anys. Aquesta nena havia jugat amb els meus fills, i durant 25 dies no sabia res de la
seva família. Hi tenia a la mare i als germans i ara m’han enviat un whatsapp que estan
anant a la muntanya per salvar-se. Tan de bo arribin a Kiev, tan de bo siguin uns
refugiats, perquè ara per ara, encara no han pogut sortir d’aquest poble. Aquest poble
no té subministraments, és un poble que està entre Chernobil i Kiev, va ser dels primers

que va rebre l’atac, i ho estan passant molt i molt malament. No hi arriba cap mena
d’ajut, perquè els canals subministrament i d’ajut cap a aquest poble estan totalment
tallats, i res més. Si aquesta moció i aquesta reflexió ens fa pensar i ajudar a tota
aquesta gent que ho està passant malament, encara que sigui dedicar-li uns moments
de pensament, o poder-los ajudar, com havia dit el Sr. de la Torre, de la gent que està
per sobre de les administracions, enviant tot tipus de material allà... Però bé, és el que
deia, és una situació que mai hauria d’haver passat.
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, intervé: En primer lloc, agrair la
solidaritat que ha demostrat el poble de Montcada amb el poble d’Ucraïna, amb tot el
que ha fet. Malauradament, des del dia 24 de febrer, que va ser quan el senyor Putin va
decidir la invasió d’Ucraïna, el poble d’Ucraïna està patint. Europa viu un èxode de
refugiats que jo diria que és el mes gran des de després de la Segona Guerra Mundial.
Més de mig milió de persones exiliades. Europa ha de ser responsable amb els refugiats
ucraïnesos i amb tots els refugiats que per motius bèl·lics han d’abandonar casa seva,
les seves famílies i deixar el seu país en busca d’un futur incert.
Espanya ha rebut més de 80.000 refugiats ucraïnesos, però per garantir que puguin
començar una nova vida, lluny de conflictes, cal estructurar els mitjans suficients per
donar acollida i que puguin començar de nou les seves vides. És aquí on s’ha
d’involucrar directament el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya, per poder
canalitzar a través dels ajuntaments els plans d’ajuda i posar a disposició els mitjans
necessaris perquè aquestes persones puguin integrar-se i tenir un futur digne. Però
també cal tenir en compte la legalitat internacional i el dret de defensa del poble
ucraïnès. Per tant, cal denunciar i sancionar el govern de Putin per aquesta violació
flagrant. Li explicaré un detall, jo tinc un company de feina que des de que va començar
la guerra va marxar a Ucraïna i no sabem res d’ell. Té la seva família allà i no sabem si
està viu o està mort. A aquesta persona, vostè mai li podrà dir que amb la diplomàcia es
poden arreglar els conflictes, quan estan destrossant el seu país. Hem de ser solidaris
amb els pobles afectats per l’agressió. La millor manera d’exercir aquesta solidaritat és
socórrer al poble ucraïnès. Europa s’ha d’unir davant d’aquesta situació, que també és
un atemptat a la democràcia i a les llibertats d’Europa. No sé qui va dir que no hi ha
morts a Ucraïna, Afganistan o Palestina. Només hi ha morts. Fins que no canviem la
nostra estructura mental global i no ho veiem així, l’egoisme provocat per l’estúpida i
l’ignorant globalisme que a tots ens atenalla, seguirà essent el que ens impedeixi
construir un món nou. No a totes les guerres. Hi votarem a favor.
El Sr. de la Torre tanca el debat: Agrair el posicionament de totes les forces del ple i
reiterar la voluntat i la necessitat de fer extensiva la directiva 2001/55 de la Unió
Europea per a totes les persones que fugen dels conflictes armats i les situacions
generalitzades de violència i de gana. Crec, a més a més, que és necessari, la
necessitat en situacions que hem viscut i que hem patit des de l’Ajuntament, la manca
de recursos per a poder acollir amb dignitat i respecte a les persones que venen buscant
el resguard i la tranquil·litat i fugir del conflicte, la necessitat de dotar als ajuntaments
dels recursos necessaris per fer aquesta acollida, amb la dignitat que mereixen les
persones i emfatitzar i posar en relleu, un cop més, la solidaritat del poble de Montcada,
que sempre ho ha demostrat en aquestes situacions i totes les entitats solidàries que
han acompanyat i coordinat l’activitat i els treballadors i treballadores de l’Ajuntament,
que també han fet l’esforç de donar cabuda i acollida a tot aquest treball de solidaritat
del poble de Montcada.

Vista la moció presentada pel grup municipal ECPMIR, el text de la qual és el següent:
“La invasió militar per part de Rússia a Ucranïa és una guerra sense precedents que
amenaça la pau mundial. Aquest fet està obligant a la població, especialment dones,
nenes i nens, gent gran i les persones més vulnerables a buscar refugi a buscar refugi
en altres països, majoritàriament a Europa.
Malauradament, estem assistint al dolor que provoca la separació de les famílies. Veiem
persones atrapades en refugis amb manca de subministres energètics, aliments,
medicaments, i altres conseqüències d’una guerra entre poderosos que pagaran civils
amb les seves vides, en origen i en trànsit.
Actualment, s’estima que ja hi ha més de dos milions i mig de persones que han fugit
d’Ucraïna i que aquesta xifra es podria incrementar fins als quatre milions, segons dades
d’ACNUR.
La descarnada violència que provoquen les guerres, té múltiples conseqüències sovint
invisibles, i que impacten de manera especialment directa sobre la vida de les dones i de
les nenes i nens. Històricament, en conflictes armats, el cos de les dones s’ha convertit
en moneda de canvi en forma de violacions, segrests i altres violències físiques,
psicològiques i econòmiques. De fet, tant dones com nenes i nens són l’objectiu de les
màfies de tràfic de persones i d’explotació sexual. És per això que una acollida ben
coordinada amb l’administració és fonamental per protegir-les i evitar aquestes
situacions.
Per altra banda, cal tenir en compte que hi ha gairebé 65 guerres o conflictes armats
actius arreu del món en forma de disputes territorials, guerres civils, inestabilitat política,
conflictes entre estats i terrorisme, entre d’altres.
Recentment, hem vist com el conflicte a Afganistan afecta la violació de drets humans
especialment de dones i nenes; però no podem oblidar altres guerres latents encara
com la de Síria, Líbia, Iraq, Iemen o ocupacions violentes com la de Palestina, Kurdistan
o Sàhara Occidental. A tot això, hem de sumar altres situacions d’extrema gravetat i que
provoquen desplaçaments forçats de població com la pobresa extrema i la fam o la crisi
climàtica.
Per això, celebrem la mesura de protecció temporal per les refugiades amb passaport
ucraïnès, i l’anunci del Govern d’Espanya d’estendre aquesta protecció a les persones
refugiades que estan fugint però que no tenen nacionalitat ucraïnesa. Si més no, cal
ampliar la protecció a totes les persones que la demanin i siguin susceptibles d’obtenir
l’estatus de refugiades vinguin d’on vinguin. Si d’alguna cosa ens pot servir aquesta
desafortunada situació és com a punt d’inflexió en relació a l’atenció a la infraestructura i
als recursos que disposa l’administració vers les persones refugiades i demandants
d’asil davant les crisis humanitàries. En aquest sentit, la societat està desmuntant una
capacitat de mobilització i solidaritat enormes, sovint per davant de les pròpies
administracions.
Cal atendre, per tant, dels moviments socials i de la ciutadania i assegurar que les
ciutats dels nostres ajuntaments, no només són capaços d’acollir, sinó de fer-ho amb
totes les garanties de benestar i dignitat.

És el nostre deure com a societat aspirar a un horitzó de pau, en què la diplomàcia s’obri
camí i pugui avançar en la reducció del patiment conseqüència d’aquesta tragèdia
humanitària.
Per tots aquests motius, el grup municipal instem als altres grups municipals a
l’aprovació al ple dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Expressem fermament la nostra solidaritat amb el poble ucraines com a
víctima de la violència i condemnen amb rotunditat l’agressió militar per part de la
Federació de Rússia, contrària al dret internacional, als acords de Minsk i a la Carta de
les Nacions Unides. Manifestem el compromís del nostre Ajuntament amb la pau i en
contra de les guerres, i declarem la nostra ciutat com a municipi d’acollida per a les
persones que demanin refugi, tant provinents d’Ucranïa com d’altres territoris on han
estat perseguides per raons d’ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a determinats grups
socials o opinions polítiques, tal i com estableix la Convenció de l’Estatut del Refugiat de
1951.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat que insti a la Comunitat Europea a que la Directiva
2001/55/CE del Consell de 20 de juliol de 2001 es faci extensiva a tots els fluxos i
desplaçaments de persones que fugen de contextos de conflicte armat i/o situacions
generalitzades de violacions massives dels drets humans, acomplint les obligacions
internacionals assumides pels estats membres de la UE, i atenent als principis d’igualtat
i no discriminació, que són drets bàsics.
TERCER.- Instar al govern de l’Estat a l’habilitació d’un fons extraordinari que permeti
disposar de recursos als municipis per a desenvolupar els seus plans d’acollida i
concretament l’allotjament digne de persones en situacions de crisis i/o emergència
humanitària i social, tant local com internacional, que serveixi per donar sortida a
l’emergència actual de persones ucraïneses i d’altres persones refugiades o migrades
sense sostre.
QUART.- Instar al govern de la Generalitat a elaborar el seu Pla d’Acollida en
coordinació amb el de l’Estat per acompanyar a les persones migrades i garantir la
igualtat de tracte i el dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació,
de maltractaments i de tota mena de discriminació.
CINQUÈ.- Instar al govern de l’Estat i el govern de la Generalitat a una coordinació amb
els governs locals amb protocols actualitzats i amb una bona governança per
desenvolupar el Pla d’Acollida Estatal.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de Montcada i Reixac es posi a disposició del Ministeri
d’Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions i de la Direcció General de Migracions,
Refugi i Antiracisme de la Generalitat per col·laborar a reduir l’impacte humanitari
d’aquesta crisi, posant a l’abast tantes places com siguin possibles per l’acollida.
SETÈ.- Que l’Ajuntament de Montcada i Reixac es posi a disposició de les entitats i
ONGs del nostre territori que s’estan mobilitzant per Ucraïna, per a la coordinació i ajuda
necessàries i facilitar així el desenvolupament de la seva tasca.

VUITÈ.- Que l’Ajuntament de Montcada i Reixac faci una campanya comunicativa per
informar adequadament a la ciutadania de quins són els canals més adients per
vehicular l’ajuda de manera coordinada i ordenada amb la resta d’administracions i les
diverses entitats que estan treballant en aquesta qüestió.
NOVÈ.- Traslladar els següents acords al govern de l’Estat, al Ministeri d’Inclusió Social,
Seguretat Social i Migracions, al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció
General de Migracions, Refugi i Antiracisme, als grups polítics del Parlament Europeu, al
Congrés, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a la
Federació Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis. “

El Ple acorda per unanimitat APROVAR la moció, amb el vot a favor dels 18
membres de la Corporació municipal assistents a la sessió del total dels 21 que
la formen.
7.3. MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ
FINANCERA
La Sra. Alcaldessa explica: A la Junta de Portaveus ho vaig comentar, perquè ja el mes
anterior es va intentar presentar una moció, però es va retirar perquè la ministra estava
tot just a punt d’anunciar una bateria de propostes per pal·liar les deficiències i els greus
problemes que tenen moltíssimes persones per accedir als serveis bancaris. És una
moció consensuada, que s’ha aprovat tant al Consell Comarcal com a la Federació de
Municipis, que en tot cas, us donem la oportunitat ara, que si voleu, la signeu també
quan acabi el ple, a tots dos grups com a proposants, i que sigui tot el ple que presenta
de forma unànime aquesta moció. Però aquí deixo la proposta, perquè sap greu, perquè
està tan consensuada que no tindria sentit que no fos signada per tots i cadascun dels
grups.
La Sra. Sempere, regidora del grup municipal ECPMIR, presenta la moció: En els
darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus clients,
han tancat oficines i han suprimit serveis de caixers automàtics. Aquesta situació s’ha
fet més palesa en bona part de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i
saber utilitzar les noves tecnologies, coneguda com a bretxa digital, els allunya de la
inclusió financera. El fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número
d’oficines d’atenció personal, ha deixat bona part de la gent gran sense atenció. En la
majoria dels casos, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la
desaparició del servei de caixer automàtic. P
erò aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la gent gran. Tant els bancs que es
concentren cada cop més en la clientela preferent, aquella que li pot reportar benefici i
deixen en la estacada als petits clients, que han de pagar més comissions i més altes
per serveis bancaris bàsics, com obrir un compte corrent. Proliferen les pràctiques que
es poden qualificar d’usura, com oferir préstecs immediats amb un alt tipus d’interès.
Aquesta exclusió bancària és una conseqüència de l’oligopoli bancari que s’ha imposat a
l’Estat.
Cal una resposta que vagi a l’arrel del problema. Cal que reclamem als governs de
l’Estat i de la Generalitat que impulsin una regulació valenta que obligui les entitats
financeres a garantir uns serveis bancaris bàsics accessibles per a tothom. També cal
que les autoritats competents en matèria de consum, obrin els expedients informatius
que siguin necessaris per identificar les pràctiques d’usura i exclusió bancaria i adoptar

les mesures i sancions que corresponguin. Nosaltres com a equip de govern estem
treballant en dos vies. En un primer moment hem demanat reunions amb les entitats
bancàries del municipi, junt amb l’Àrea Econòmica, per parlar de les mesures que es
posaran en marxa per atendre i millorar l’atenció a la gent gran, i després també hem
treballat en una adhesió en una nova xarxa de municipis pels drets als serveis bancaris
bàsics, que està treballant també en aquesta mesura de reclamació a les entitats
bancàries, però també en la implementació de Fintec, que són generar serveis finances
locals.
La Sra. Pellicer expressa: Com sol ser habitual, les persones grans queden excloses
d’un sistema que mai acaba de tenir-les en compte. Els bancs, per sobre de pèrdues o
guanys, han d’oferir un servei d’acord amb les necessitats dels seus clients, i en el cas
que ens ocupa no és així, és més, les persones grans es troben indefenses front les
noves tecnologies que pretenen imposar-los. La gent gran ve de patir una pandèmia,
que lamentablement els ha costat la vida a molts d’ells . Com a societat, la seva cura i
benestar ha de ser una prioritat per a tots nosaltres. Els ho devem per tot el que van
lluitar perquè avui tinguem els drets que tenim, ja que ningú els va regalar res, mai. Pel
que fa a la moció que ens presenten, el nostre vot serà favorable.
El Sr. Garrido exposa: Primer de tot, el nostre posicionament de vot serà a favor. Faré
una mica d’explicació de la moció amb la que ens trobem. El 2008 vam patir una crisi
financera global. Arrel d’aquella crisi financera, a data d’avui, com bé ha dit la
companya, la senyora Sempere, els bancs han reduït en un 50% les oficines i els
caixers automàtics. Sí que és veritat que teníem una situació, si us recordeu, en què hi
havia bancs a cada cantonada del municipi, concretament hi ha la casuística d’un banc
que té quatre o cinc oficines en el mateix municipi, aquesta és una situació excepcional,
però el que tampoc es pot comprendre és el tancament i l’abús que estan fent aquestes
entitats financeres, amb el tancament de totes aquestes oficines. Aquí concretament al
carrer Major, s’han reduït de manera considerable el nombre d’oficines. Ara van tancar
Bankia i properament es tancarà Caixabanc de Mas Rampinyo, que és una entitat
important perquè aglutina bastant gent. Per tant, aquí la problemàtica que hi ha és una
reducció important d’ aquestes oficines i es creen cues, que això ho hem vist i ho estem
patint, quasi interminables que arriben al carrer i això el que provoca és una atenció
deficitària i, a més a més, es suma a això al fet que quan tu vas a un banc ja no vas a
que t’assessorin per temes relacionats amb els teus diners, sinó que sembla que vagis a
un supermercat i et venguin fins i tot alarmes i productes que a vegades te’ls intenten
incloure, sobretot el que són les assegurances, sense que tu tinguis molta idea del que
signifiquen. Concretament amb la gent gran es va abusar molt amb la crisi financera. Per
si no us recordeu, amb el tema de les preferents. Aquí a sobre, es va abusar moltíssim
dels estalvis que tenia la gent gran, i ara a sobre la gent gran pateix aquest dèficit
d’atenció, perquè en comptes de fer un procés gradual d’anar tancant, poc a poc,
aquestes oficines i anar cap a una vessant més tecnològica, que és veritat que anirem
cap aquí, però això ha de ser gradual i sempre tenint en compte que l’assistència a la
gent gran i a l’usuari, ha de ser primordial sobretot per les necessitats que tenen. Jo he
treballat en una entitat financera, i la veritat és que la pressió comercial és molt alta i jo
he sentit comentaris de “a la gent gran el més ràpid possible, les dirigiu als caixers”. Això
passa, malauradament anem cap aquí, i malgrat aquests beneficis supermilionaris que
tenen les entitats financeres, ens trobem en aquesta situació. Jo espero que
l’administració i concretament l’Estat, que així ho ha dit, treguin una regulació per a
aquest tipus de greuge que hi ha de cara a la gent gran, sobretot perquè sigui atesa i

sobretot també pels petits pobles, perquè la veritat és que la bretxa digital no només és
per no saber fer funcionar una aplicació, sinó també perquè els micropobles ho pateixen
perquè estan marxant els bancs d’aquest poble i hi ha molta gent que no té com anar a
un caixer perquè no té el mitjà de transport. Per tant, el nostre posicionament és a favor,
i com bé he dit, crec que l’administració ha de ser garant i no les entitats financeres, de
que aquesta assistència sigui veritablement real, de cara a la gent gran.
El Sr. Egea intervé: Des del PSC-CP estem totalment d’acord amb el text de la moció, i
votarem a favor. És cert que en els darrers anys, les entitats financeres han anat
minvant l’atenció presencial als seus clients, tancant oficines i suprimint serveis dels
caixers automàtics. Cal assenyalar que, per a la gent gran, l’atenció personal ha estat
sempre una garantia de confiança i ara de cop i volta es troben amb una màquina,
creant inseguretat i desconfiança, ja que la majoria d’aquest grup d’edat no sap com
funciona un caixer i les funcions que té. També es troben amb l’obligació d’emprar les
targetes de manera habitual, amb inseguretat, ja que molts ells no saben utilitzar-les i
tenen dificultat de mantenir de memòria el codi de la targeta.
Per tot això, i a causa de que s’ha anunciat recentment les associacions bancàries i el
govern d’Espanya, on s’han compromès a reprendre l’atenció personalitzada i
presencial, a través de la signatura d’estandarització del protocol estratègic, per reforçar
el compromís social i sostenible de la banca, el grup de treball de la gent gran del PSC
Montcada ha contactat amb tres oficines bancàries d’aquest municipi, Cajamar, BBVA i
Banc de Sabadell, en les que els han atès i els han informat detalladament sobre les
accions de millora destinades cap al col·lectiu de la gent gran, on pràcticament
coincideixen l’ampliació d’horaris de la caixa de la finestreta, que seria de les 8:15h a les
14h, número de telèfon exclusiu i gratuït per a atendre als nostres grans,
acompanyament en cas de necessitat al caixer automàtic i programes de formació sota
demanda. Amb l’ampliació de l’horari d’atenció al públic a la finestreta s’han minimitzat
força les cues al carrer. Els directors de les oficines abans comentades, ens indiquen
que si es fa una trucada per telèfon per sol·licitar cita prèvia en l’horari d’obertura,
s’eliminen les esperes.
Cal destacar que el col·lectiu de la gent gran és el més vulnerable a robatoris i en la
seguretat, quan es realitzen retirades de diners en efectiu. Ha de ser prioritària fins a
tornar a casa. La utilització de targetes de crèdit o dèbit per a les seves petites compres
diàries ofereixen més seguretat i tranquil·litat personal. En el grup de treball de la gent
gran del PSC Montcada, ens hem posat a treballar de valent. Iniciarem contactes amb
les entitats bancàries per sol·licitar i oferir cursos als nostres majors, sobre
ciberseguretat i la utilització d’aplicacions mòbils, com també amb la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra, per sol·licitar formació sobre seguretat ciutadana. Tenim molta
feina a fer per posar la vida més fàcil i més segura als més grans.
La Sra. Sempere expressa: Donar les gràcies per aquesta voluntat d’unanimitat en
recollir la proposta i que sigui conjunta. Sí que voldria dir que hagués estat molt bé que
ens hagués informat d’aquestes reunions, més que res, perquè si la voluntat és anar tots
a una i reclamar conjuntament aquests drets bancaris, hagués estat molt bé anar tots a
una, no fer actes partidistes i centrar-ho tot en una acció política, juntament amb l’Àrea
Econòmica, que també està treballant aquest tema. Agrair el posicionament conjunt.
Nosaltres sí que convidarem als partits de l’oposició a que estiguin en aquestes reunions
que fem amb les entitats bancàries i poder treballar conjuntament per a la millora.
El Sr. Egea indica: El que voldria dir és que això no és partidista. Nosaltres som un Partit

Socialista, tenim gent gran que està en el mateix partit i tenen la seva preocupació. Han
creat un grup que es volien moure dins del municipi. Ells tenen una petita executiva i
decideixen el que han de fer. Aquest va ser un tema que estava molt calent. Ho porten
ells. Jo sí que sé que vaig estar convidat quan van venir els directors. Primer van anar
ells a les entitats i després van venir ells a casa nostra.
Són problemes que tenim al municipi que nosaltres. com a partit polític, el que hem de
fer, és fer la vida més fàcil als nostres ciutadans. Són ells els que ho van fer.
La Sra. Sempere exposa: Sí senyor Egea, però que també hagués estat molt bé un
comentari o a les comissions informatives o la Junta de Portaveus, no assabentar-nos
ahir en una noticia de premsa. Que està molt bé la foto, però que continuo dient que si hi
ha un treball conjunt i una voluntat de construir conjuntament entre els partits d’aquest
municipi, nosaltres presentem una moció i el treball que es farà ara es farà conjunt, que
hagués estat molt bé que s’hagués comunicat, ni tan sols la intenció, de poder fer aquest
treball conjunt i ens haguéssim esperat una mica, parlat i convidat per a fer la foto
oportuna, però que hi fos tothom.
El Sr. Egea expressa: Jo li torno a dir que això no és cosa nostra. Són del partit, és un
grup de gent gran del partit de Montcada i Reixac. Ells tenen l’autonomia suficient per
anar i fer el que volen. Jo sí vaig ser convidat. Tinc l’acta, que me la van passar, i vaig
estar convidat el dia que van rebre els directors a casa nostra.
La Sra. Alcaldessa intervé: No cal entrar en debat. Jo crec que està clar el
posicionament. El Partit Socialista està legitimat a emprendre aquelles accions que
consideri, faltaria més, però sí que és veritat que sabent que es presentava aquesta
moció, doncs anem tots a una. El soterrament és una clara mostra que quan anem tots a
una aquest municipi té molt més a guanyar, perquè guanya amb força i quan sumem,
multipliquem. Per tant, nosaltres engeguem totes aquestes accions des de l’Àrea Social i
l’Àrea Econòmica, crearem aquesta i evidentment, l’oposició estarà convidada i anem
fent el seguiment d’aquestes accions que els bancs han de fer per a ajudar a la nostra
gent gran a que no se senti exclosa dels serveis bancaris i sobretot que puguin fer un ús
dels seus diners i dels seus fons bancaris, com vulguin i com els hi vingui de gust.
El Sr. Egea expressa: Seré molt breu. Jo només vull dir que si algun partit polític té un
grup de gent gran, que es posin en contacte amb mi i els passaré el contacte del
coordinador que porta el grup de gent gran. Cap problema. Ara hem començat amb
tema bancs i continuaran fent més labors.
Vista la moció presentada per tots els grups municipals que formen el Ple de
l’Ajuntament, el text de la qual és el següent:
“En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus
clients, han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics. Aquesta situació s’ha
fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part de la gent gran del nostre
país, la dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les noves tecnologies els
allunya de la inclusió financera. L’atenció personal ha estat sempre garantia de
confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part
de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest
sentit, el fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines
d’atenció personal, ha deixat bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la

majoria dels casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la
desaparició del servei de caixer automàtic. I d’altra banda, cal assenyalar que aquest
risc d’exclusió financera va més enllà de la gent gran. Tant en municipis i comarques
amb poca densitat, com en zones més poblades, però que les entitats financeres no han
prioritzat l’accés als serveis financers, cada vegada ha anat empitjorant la situació.
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies
entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la
gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de
falta d’empara de persones i territoris.
Cal afegir , en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La
manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint multi
factorial. La manca d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials,
d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc. Tots ells són factors que incideixen
negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i
formació, sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. Hi ha
factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden ajudar a
pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a protegir
a les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o senzillament per la
falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que
no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva
gestió. Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels
serveis bancaris per a tothom.
És per tot això, que el grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, proposem al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac per la situació
d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre
territori.
SEGON. Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir
beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les
seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta
exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat
social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen.
TERCER. Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit
financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant
en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
QUART. Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats
financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per

fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per
a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer.
L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera presencial,
ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent
gran.
CINQUÈ. Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una
Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc
d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text de
la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través
de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest
servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.
SISÈ. Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que
presentin, tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la
Generalitat.
SETÈ. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de
Catalunya.”
El Ple acorda per unanimitat APROVAR la moció, amb el vot a favor dels 18 membres
de la Corporació municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen
8. PRECS I PREGUNTES
8.1. De la Sra. Pellicer
És referent a la il·luminació pública del barri de Mas Duran, que porta aproximadament
com un parell de mesos que el que són els fanals tenen dos focus, i el que il·lumina la
zona de la carretera estan totes engegades, però el que il·lumina la zona de vianants,
doncs no, cada ics fanals hi un d’engegat. I és per saber si això depèn d’un tema de
nosaltres, o del tema d’horaris, o de qui depèn, per si ho podien revisar.
El Sr. de la Torre respon: Sí, bé, no tinc coneixement d’aquesta averia o aquesta
deficiència, en tot cas ho esbrinarem i hi donarem resposta.
La Sra. Alcaldessa planteja: Alguna pregunta més, Sra. Pellicer?
La Sra. Pellicer indica: No, simplement que li enviaré un vídeo per que pugui veure la
zona específicament.
La Sra. Alcaldessa expressa: De fet, a mi l’únic que m’ha arribat sobre il·luminació a la
zona de Mas Duran és precisament a la zona del Parc de la Llacuna, que sembla ser
que es van quedar els fanals encesos durant la nit de la part que és, diguem, de gestió
de l’Àrea Metropolitana i ho hem fet saber; però no teníem constància com diu el regidor
de que hi hagués aquest problema de il·luminació a la zona.
8.2. Del Sr. Egea.

Volia fer un prec. El passat dijous al barri de Can Sant Joan, en concret al teatre
Kursaal, es va celebrar una festa homenatge als socis i sòcies del casal d’avis que van
complir 90 i més anys. En aquest acte la gent gran i la seva família van veure l’actuació
del grup de playback, que el fan la gent gran, que va estar molt bé. Poc abans hi va
haver un monòleg que va haver de parar-se per comentaris racistes. També al mateix
monòleg va haver-hi mencions a les drogues i al sexe, havent-hi menors a la sala que
van anar a veure als seus avis i àvies.
Des del grup municipal PSC-CP demanem al govern municipal que quan es contracti
qualsevol actuació, que se sàpiga el contingut de les mateixes. Just el dilluns d’aquella
setmana, es celebrava el dia contra el racisme. Sabem que des de XARXMIR i altres
entitats del barri s’està fent una gran labor en aquesta comesa, amb espectacles així, no
s’ajuda a mitigar el racisme, ja està res més.
La Sra. Alcaldessa respon: Jo no sé si vostè va ser conscient que els tres regidors que
estàvem presents del grup ECPMIR vam abandonar la sala abans d’acabar el monòleg.
Jo me’n vaig anar, vostès estaven encara allí. No sé si saben també que aquest acte no
l’organitza l’ajuntament de Montcada que l’organitza la junta del Casal de la Mina, qui va
contractar al monologuista va ser la junta del Casal de la Mina. La indignació per el
monòleg dels treballadors i treballadores de la regidoria de Ciutadania era brutal i tan
gran, que el primer que van fer va ser precisament això, tallar el monòleg i dir-li que
acabés, perquè era vergonyós, indigne i inadmissible el que aquella persona va exposar
damunt d’un escenari, de la mateixa manera que també ho van ser les rialles, però bé,
allí cada qual té un humor que és peculiar i particular. Per tant, quan les contractacions
estan fetes des de l’ajuntament, ja li dic jo que tenim tot el rigor i el compte per saber el
contingut; quan són contractacions i són actes externs i són d’associacions de veïns o
de juntes, allà si que se’ns escapa el control. El que sí es va fer, i em consta, és que tant
la cap de Ciutadania com l’encarregada i la cap del Casal de la Mina van parlar amb la
junta per dir-los que tinguessin cura amb aquest tipus de monòlegs i d’activitats perquè
poden ferir sensibilitats, tant que, com dic, aquests tres regidors que estàvem presents
vam abandonar la sala i l’acte abans de que acabés.

Sense més assumptes a tractar, un quart i cinc minuts de nou del vespre la presidenta
aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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