ACTA NÚM. 20220000007 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL
DIA 26 DE MAIG 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 26 de maig 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
JESSICA SEGOVIA ALVAREZ
JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTERO
ORIOL SERRATUSELL BASSACHS
EVA MANZANO MORENO
ANDRÉS IRUELA ESCUDERO
INÉS FERNÁNDEZ MOJEDA
ENCARNACIÓN LÓPEZ SOLA
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JORDI SANCHEZ ESCRIGAS
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA
Excusen la presència
JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO
BARTOLOMÉ EGEA SABATÉ
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
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Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
1. QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 APROVACIÓ DE LES’ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS Núm. 20220000005
i 20220000006 CELEBRADES EL DIA 28 D’ABRIL DE 2022 I 12 DE MAIG DE 2022.
S'aproven per unanimitat les actes núm. 2022000005 i núm.2022000006, corresponents
a les sessions del Ple de l’Ajuntament celebrades el dia 28 d’abril i el dia 12 de maig de
2022, respectivament, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal.

1.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
DECRET NÚM. 1119/2022, FINS EL DECRET NÚM. 13842022, DE 16 DE MAIG 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. 2022001384,
de data 19 d’abril de 2022, fins el núm. 2022001118, de 16 de maig 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: Com a cada ple en
què portem modificacions de crèdit les farem conjuntament. En aquest ple portem una
modificació de crèdit que és del DILTET. És una modificació de crèdit pel que és la paga
de productivitat, ja que no funcionen com a personal de l’Ajuntament, sinó que són per
programes i per poder optar a aquesta paga de productivitat s’ha de fer aquesta
modificació de crèdit al que són les partides del programa. La següent modificació de
crèdit seria per cobrir el professor del PFI, que també com funciona per programes s’ha
de dotar pressupostàriament el que són les partides del programa, ja que tampoc
funciona com a personal de l’Ajuntament, i per tant, s’han de cobrir aquestes partides
pressupostàries per poder cobrir la baixa d’aquest professor i que els alumnes puguin
continuar fent les classes normal i corrent.
La següent modificació de crèdit és una modificació de crèdit que s’incorpora del
romanent de Tresoreria. En aquesta modificació de crèdit portem dos conceptes: un
seria pel pagament de Tort. Per qui no ho sàpiga, és una expropiació que es va fer en el
seu moment, i per sentència judicial ens hem vist obligats a fer el pagament del restant
que queda, ja que fa dos anys vam proposar al jutge un calendari de pagament, el qual
el dividíem en quatre pagaments. Un pagament d’1.500.000 euros aproximadament i
tres pagaments més de 400.000 euros. Però finalment Tort va rebutjar aquest calendari i
el jutge els hi ha donat la raó i per tant, ens veiem obligats a fer aquesta incorporació de
romanents per tal de saldar aquest deute amb Tort, de 869. 425,38 euros. Per tant, això
el que comporta és no demanar un préstec i pagar interessos de més, ja que aquest any
ja estem veient que segurament a final d’any el tipus d’interès pugi, i per tant, ens
perjudiqui. Aleshores, com tenim aquest marge de maniobra i tenim aquests recursos,
podem liquidar aquest llastra econòmic que portem, i d’una vegada pagar-ho.
Després portem una altra modificació que seria de l’Escola del Viver. Seria un
cofinançament conjuntament amb la Generalitat. Per tant, l’Ajuntament, aquí fem una
incorporació, en aquest cas d’inversions, del préstec, del PCL que demanem cada any,
de 292.534,97 euros, que és la part que l’Ajuntament aporta a nivell municipal i portem
aquesta modificació del conveni, ja que els preus dels materials s’han incrementat
bastant i per tant, el cost del projecte ha variat bastant, pel que hem de fer aquesta
modificació de crèdit i l’Ajuntament ha d’aportar aquests diners, per poder fer front a la
construcció d’aquest complex de 0 a 16 anys i concretament de l’escola bressol. Per
tant, aquesta modificació de crèdit és en conjunt, tant pel pagament de Tort, com pel que
és l’Escola el Viver.

La següent modificació de crèdit seria també una incorporació de romanents de
275.585,88 euros. Aquest és el segon pagament que es va pactar amb l’empresa
concessionària que tenim a l’Aqua, ja que l’any passat es va arribar a un acord amb
aquesta empresa de que finalitzés el seu servei a 31 de desembre i, per arribar a un
pacte de mutu acord, es va arribar a aquesta quantia d’ aproximadament mig milió
d’euros. Es va pagar una part l’any passat i es paga el restant aquest any. Per tant,
aquesta part de l’acord quedaria saldat, que seria de 275. 585,88 euros.
Finalment, una part del romanent, ara mateix com les regles fiscals estan suspeses, es
poden destinar una part al que són inversions. Com bé sabeu, cada any, en l’aprovació
de pressupost s’aprova un annex d’inversions i de l’any passat un restant de les
inversions es va quedar a l’expectativa de poder tenir romanent positiu. Per tant, el que
portem a aquest ple són aquestes partides que anirien destinades a inversions que fa
l’Ajuntament, que serien 448.062,26 euros. Per tant, diguem que l’Ajuntament fa un més
a més d’aportar 450.000 euros més en inversions. Per tant, ara la capacitat inversora de
l’Ajuntament ha passat de 2.000.000 d’euros que teníem aproximadament l’any passat,
a un total de 2.746.000 d’euros, que és el sumatori dels 2.000.000 d’euros de les
inversions que fem anualment, 450.000 euros que incorporem d’aquests romanents i
296.000 euros que aporta l’Ajuntament per fer la construcció de l’Escola bressol. Per
tant, el marge de la inversió, gràcies a aquesta liquidació ha millorat bastant, i podem
destinar una part del romanent a la ciutadania, que serien aquests 450.000 euros i
sobretot de manera responsable, no gastem tot el romanent, sinó que deixem una part,
perquè s’ha de guardar una part de cara a final d’any, pel tema de pagament de
factures.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: Relatiu a aquestes
modificacions de crèdit, òbviament, algunes venen per sentències judicials i sempre
diem que les sentències s’han de recórrer i un cop no es poden recórrer, s’han de
complir. Simplement, recordar a totes aquelles persones que bé amb el tema de Geafe o
bé amb el tema de Tort i que en el seu dia ens van tocar la cartera sense demanar-nos
permís, que ens afecta encara a dia d’avui, potser hagués estat bona idea donar-los la
clau de la nostra casa. Així quan ens vinguessin a robar no faria falta que toquessin el
timbre.
Pel que fa a cobrir la baixa del professor, és una situació una mica anòmala, ja que és el
desenvolupament d’un programa. Òbviament, no deixarem als alumnes sense el tema
del programa, però potser estaria bé mirar-ho, perquè en successives ocasions en que
es poguessin donar aquestes circumstàncies, no haguéssim de fer una modificació de
crèdit, per cobrir en aquest cas, una baixa, com una cosa excepcional. Res més. El
nostre vot serà clarament a favor, perquè òbviament, no podem estar en contra
d’aquestes qüestions.
La Sra. López, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa:. Jo donaré punt per punt
sobre la subvenció. Pel que fa al professor, òbviament, votarem a favor. El romanent de
tresoreria, i l’expropiació de Tort i l’Escola el Viver, que com ja havíem advertit en el ple
anterior, ja érem coneixedors del possible increment del cost dels materials. Per tant,
també votarem a favor. Geafe per suposat, també votarem a favor. Els projectes de Can
Cuiàs, m’imagino que els veïns de Can Cuiàs estaran molt contents per tot el que es
farà, també votarem a favor i respecte de l’Àrea Social, no sé si s’ha comentat una
modificació. Aquesta que ha comentat també la votarem a favor.
El Sr. Garrido conclou: Agrair el posicionament de vot i, bàsicament, per entrar una
mica més en detall d’aquests 450.000 euros, es destinaran 60.000 euros al que són la

rampa de Can Cuiàs, 100.000 euros nous a l’adquisició de pisos de tanteig i retracte,
90.000 euros per a la reparació del paviment de la coberta de la zona esportiva de Can
Cuiàs, 120.000 euros a infrahabitatge, expropiació i enderroc, 8.062 euros a
instal·lacions tècniques i maquinària, 50.000 a treballs de modernització de la xarxa
corporativa de la fibra òptica i 20.000 euros a l’adquisició de material tecnològic per a la
digitalització de l’arxiu. Bàsicament, aquests són els 450.000 euros que es destinaran a
inversions, a més a més dels dos milions que ja teníem pressupostats com a
ajuntament.
2.1.A Modificació 7/2022/MC
Vist l’informe del Coordinador de l’ Àrea Social relatiu a la sol·licitud de Modificació de
Crèdit per Crédit extraordinari per a cobrir la situació d’incapacitat laboral temporal del
professor del PFI de l’ Institut de La Ferreria.
Atès que el càlcul de la despesa del professor substitut del 14 febrer al 29 de juliol de
2022 és de catorze mil cinc-cents cinquanta un euros amb cinc cèntims (14.551,05 €)
dels quals:
- 5.238,38 € correspon a Sou Base
- 2.912,33 € a Complements de Destí
- 2.826,27 € a Complement Específic
- 3.574,07 € a la Seguretat Social
Atès que la previsió d’estalvi de seguretat social per compensació de les bases del
professor que actualment està situació baixa laboral serà de dos mi tres-cents vint-i-cinc
euros amb cinquanta vuit cèntims (2.325,58 euros). Així doncs, la quantitat que s’haurà
d’incorporar en concepte de Seguretat Social serà de mil dos-cents quaranta-vuit euros
amb quaranta-nou cèntims (1.248,49 €). No consten triennis i no meritarà productivitat.
Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.
Atès que la partida 422/32601/22706 disposa de saldo suficient par cobrir la despesa
corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número
12022000010533.
Atès que queda garantit que la disminució de l’import de la partida no afectarà als
serveis als que van vinculats a referida partida.
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 videoconferencia el dia 20 de maig de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió
dels 21 que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER- Aprovar l’expedient 7/2022-MC de modificació de crèdit per suplement:

BAIXA DE CRÈDIT

Partida
Denominació
422/32601/22706 DILTET

Import a minorar
12.225,47€

ALTA DE CRÈDIT
Partida

Denominació

422/23100/12000 Ret Bas A1 Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo.
Social
422/23100/12100 Ret Com Des Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo.
Social
422/23100/12101 Ret Com Esp Fun PFI-PTT Serveis Socials i
Promo. Social
422/23100/16000 Seg social Personal PFI-PTT
TOTAL

Ampliació de
crèdit
5.238,38€
2.912,33€
2.826,27€
1.248,49€
12.225,47€

SEGON.- Sotmetre la modificació de crèdit per suplement 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.
2.1.B Modificació 27/2022/MC
En relació amb l’expedient núm. 27/2022-MC promogut pel Servei de Projectes i Obres
en sol·licitud d’una modificació de crèdit del projecte 221137- Ampliació El Viver i de
l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 i per l’Àrea Econòmica de Sol·licituds de
Modificacions de Crèdit per Suplement del projecte 221203 - Zones verdes
expropiacions Tort i de la Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022.
Vist el Conveni de col·laboració de data 02 de juliol de 2021, entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’ Educació i l’Ajuntament de
Montcada i Reixac, per a l’execució de les obres d’ampliació i adequació de l’escola El
Viver per acollir el complex educatiu 0-16 El Viver del barri de Can Sant Joan .
Vist que en data 04 de maig de 2022, l’ Ajuntament ha sol·licitat a l’AMB l’assignació al
projecte “Projecte Executiu de la nova Escola Bressol El Viver" la quantitat que resten
com romanents del Pacte 16-19 amb un import de tres-cents cinc mil set-cents catorze
euros amb noranta un cèntim (305.714,91€). Atès que aquesta assignació serà
formalment acceptada per l’AMB al ser d’acord a les bases que la regeixen.
Vist l’informe emès en data 11 de maig 2022 en relació a la creació del projecte
d’inversions 221137- Ampliació EL Viver (5/2022/PROJECT)
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’octubre de 2021 en la que s’aprova el
calendari de pagament a TORT S.A., segons sentència ferma, que ascendeix un milió

tres-cents quatre mil cent trenta-vuit euros amb set cèntims (1.304.138,07€) amb la
calendarització següent:
30 de desembre de 2021
30 de desembre de 2022
30 de desembre de 2023
TOTAL

434.712,69€
434.712,69€
434.712,69€
1.304.138,07€

Vist el Decret 2021/003405 de data 30 de desembre de 2021 (Expedient
175/2021/ALTECO) en la que s’aprova el primer pagament de quatre-cents trenta-quatre
mil set-cents- dotze euros amb seixanta-nou cèntims (434.712,69€) en concepte de
pagament interessos de demora.
Atès el projecte d’inversions número 221203 del pressupost de l’any 2022 corresponent
a la quota de l’exercici 2022 amb el detall següent:
PROJECTE 221203 - Zones verdes expropiacions Tort
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221203 Operacions a llarg termini

Import
434.712,69€

Partida de despeses
201/15102/60000/221203

Import
434.712,69€

Zones verdes expropiacions Tort

Atès que de la liquidació del pressupost 2021, existeixen romanents suficients per
atendre el pagament de les quotes previstes pels exercicis 2022 i 2023 amb un import
total de vuit-cents seixanta-nou mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb trenta-vuit cèntims
( 869.425,38€).
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 videoconferencia el dia 20 de maig de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió
dels 21 que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.manera:

Aprovar la Modificació de Crèdit per Suplement quedant de la següent

FINANÇAMENT
Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Partida de despesa
217/93100/87000
TOTAL per finançament
Suplement de crèdit

Nom del projecte
Romanent Tresoreria
generals

Import
per

despeses
869.425,38€
869.425,38€

Partida de despeses
201/15102/60000/221203
TOTAL per alta de crèdits

Zones verdes expropiacions Tort

Import
869.425,38€
869.425,38€

SEGON.- Declarar com a crèdit no disponible l’import de la partida següent:
Partida de despeses
201/15102/60000/221203

Zones verdes expropiacions Tort

Import
142.178,12€

TERCER.- Aprovar modificació de crèdit per crèdit extraordinari, segons el detall
següent:
FINANÇAMENT
Baixa de crèdit:
201/15102/60000/221203

Zones verdes expropiacions Tort

Subvenció:
112/32107/75030/221137

Generalitat/EL VIVER

112/32107/76400/221137

Pacte AMB EL VIVER

292.534,57€
1.050.081,43€
305.714,91€
1.648.330,91€

TOTAL FINANÇAMENT
ALTA PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida de despeses
112/32107/62201/221137
QUART.següent:

Escola bressol Municipal EL VIVER

Import
1.648.330,91€

Aprovar modificació de crèdit per crèdit extraordinari, segons el detall

FINANÇAMENT
Subvenció:
112/32107/75030/221137

Generalitat/EL VIVER

749.918,57€

ALTA PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida de despeses
112/32107/63201/221137

4a Fase EL VIVER

Import
749.918,57€

CINQUÈ.- Modificar l’Annex d’Inversions del pressupost de l’exercici 2022 dels projectes
221203 i 221137 quedant de la següent manera:
PROJECTE 221203 - Zones verdes expropiacions Tort
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Romanent Tresoreria per despeses
generals
Partida de despeses

Import
869.425,38€

Import

201/15102/60000/221203

Zones verdes expropiacions Tort

PROJECTE 221137 – Ampliació EL VIVER
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221137 Operacions a llarg termini
112/32107/76400/221137 Pacte AMB EL VIVER
112/32107/75030/221137 Generalitat/EL VIVER
Total Concepte d’ingressos
Partida de despeses
112/32107/62201/221137
112/32107/63201/221137
TOTAL DESPESES

Escola bressol Municipal EL VIVER
4a Fase EL VIVER

869.425,38€

Import
292.534,57€
305.714,91€
1.800.000,00€
2.398.249,48€
Import
1.648.330,91€
749.918,57€
2.398.249,48€

SISÈ.- 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.”
2.1.C Modificació 50/2022/MC
Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea Social al qual es constata el fet de la necessitat
del pagament de la productivitat del treballadors per programes i projectes de l’Àrea
Social, es fa necessari iniciar un expedient de modificació de crèdit.
S’han de generar les partides corresponents al pressupost de despeses de l’any 2022.
Per tal de poder tramitar les nòmines d’aquests treballadors s’ha de tramitar un
expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, minorant altres partides del
Pressupost de Despeses.
Atès que la partida 411/3200/12001 disposa de saldo suficient par cobrir la despesa
corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número
12022000010532.
Atès que queda garantit que la disminució de l’import de la partida no afectarà als
serveis als que van vinculats a l’esmentada partida.
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 videoconferencia el dia 20 de maig de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió
dels 21 que formen la Corporació municipal, el següent:

PRIMER. Aprovar l’expedient 50/2022-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
411/23100/12001

Denominació
Ret Bas A2 Fun Proj Prof Serveis Socials i Pmo
Social

Import a minorar
14.400,00€

ALTA DE CRÈDIT
Partida
422/23100/15000
458/23161/15000
411/23100/15000
411/23000/15000
418/23172/15000
TOTAL

Denominació
Productivitat PFI-PTT Serveis Socials i Promo.
Social
Productivitat Agent d’Igualtat
Productivitat Prof Serveis Socials i Pmo Social
Productivitat Dinamitzadors cívics
Productivitat Pla Local d’Inclusió

Ampliació de
crèdit
1.800,00€
1.800,00€
7.200,00€
1.800,00€
1.800,00€
14.400,00€

SEGON. Sotmetre la modificació de crèdit per crèdit extraordinari a informació pública pel
termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui
presentar les reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentarse cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord.
2.1.D Modificació 58/2022/MC
Vist l’expedient 58/2022-MC promogut per l’Àrea Social en sol·licitud d’una modificació
de crèdit per crèdit extraordinari.
Atès que el passat mes d’octubre de l’any 2021 l’empresa GEAFE SL va sol·licitar el
reequilibri del contracte i/o la reparació econòmica exposant el no compliment de
l’Ajuntament en alguns aspectes així com l’ impacte de la crisi econòmica i sanitària que
ha provocat la COVID19.
Vista l’ aprovació Ple Municipal, en sessió de data 23 de desembre de 2021, en relació a
la proposta d’abonament de tres-cents cinquanta-cinc mil, vuit-centes quaranta quatre
euros amb quaranta-quatre cèntims (355.844,44) corresponent a les inversions
informades en el període 2010-2019 a l’ empresa GEAFE.
Vist que de la proposta anterior ja s’han tramitat vuitanta mil dos-cents cinquanta-vuit
euros a cinquanta-sis cèntims (80.258,56€) , i que per tant resta pendent de tramitar
doscents setanta-cinc mil cinc-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims
(275.585,88 €).

Atès que de la liquidació del pressupost 2021, existeixen romanents suficients per
atendre el pagament restant en concepte de les inversions informades en el període
2010-2019 a l’ empresa GEAFE.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del pressupost 2022.
Vistos els informes que hi ha a l’expedient.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferencia el dia 20 de maig de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió
dels 21 que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.-Aprovar l’expedient 58/2022-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari, segons el detall següent:
FINANÇAMENT
Concepte
217/93100/87000
TOTAL

Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
275.585,88 €
275.585,88 €

Indemnització GEAFE inversions

Import
275.585,88 €
275.585,88 €

ALTA DE CRÈDIT
Partida
431/34000/63300
TOTAL

SEGON.- Sotmetre la modificació de crèdit per crèdit extraordinari a informació pública pel
termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui
presentar les reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentarse cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord.
2.1.E Modificació 62/2022/MC
Donades les següents necessitats de les àrees Territorial i de Serveis Generals de
l’Ajuntament:
Construcció d’un itinerari accessible, que és una actuació derivada del Pla
d’accessibilitat a Santa Elvira, al barri de Can Cuiàs de Montcada i Reixac, Aquest nou
recorregut travessa la zona enjardinada situada a davant del bloc nº2 fins als guals de
vianants situats a la cruïlla entre el carrer Circumval·lació i el carrer Petúnies. Aquest
nou itinerari travessaria el jardí en una amplada de 1,5 m facilitant d’aquesta manera un
accés molt més ràpid i accessible a molts dels equipaments, com són el centre
comercial, les parades d’autobús, els punts de recollida d’escombraries, etc.

L’adquisició de pisos de tanteig i retracte per la necessitat d’ampliar la bossa de pisos
municipals per cobrir les necessitats actuals i fer front a l’emergència habitacional del
municipi.
La dotació urgent d’un paviment per l’ús esportiu adequat a la coberta de la zona
esportiva de Can Cuiàs (amb un requeriment pendent de resoldre) per eliminar la
perillositat de l’actual.
La necessitat d’adquirir i enderrocar infrahabitatge que estan situats en zona verda del
barri de la muntanyeta de Can Sant Joan, per tal de poder destinar les parcel·les
afectades a l’ús previst pel planejament vigent.
L’adequació de les infraestructures tecnològiques per a la transformació digital i
modernització de la nostra organització. Forma part de les inversions 2022 del nou CPD.
L’adequació de les infraestructures tecnològiques per a la transformació digital i
modernització de la nostra organització. Forma part de la modernització de la xarxa
corporativa.
L’adequació de les infraestructures tecnològiques per a la transformació digital i
modernització de la nostra organització. Adquisició del material tecnològic per la
digitalització de l’arxiu.
Atès que de la liquidació del pressupost 2021, existeixen romanents suficients.
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 videoconferencia el dia 20 de maig de
2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió
dels 21 que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar la Modificació de Crèdit per Crèdit Extraordinari i Modificar l’Annex
d’Inversions del pressupost de l’exercici 2022 :
FINANÇAMENT
Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Partida d’ingrès
217/93100/87000

Nom del projecte
Romanent Tresoreria per despeses
generals

TOTAL per finançament

Import
448.062,26
448.062,26

Crèdit Extraordinari
Partida de despeses
112/15100/63900

Rampa Can Cuiàs

Import
60.000,00

113/15210/62200
112/15327/61900
113/15100/60000
303/92602/62300
303/92602/62600
303/92602/62602

Adquisició de pisos tanteig i retracte
Paviment coberta Zona Esportiva Can
Cuiàs
Infrahabitatge, expropiació i enderroc
Instal·lacions tècniques i maquinària
Treballs inicials modernització xarxa
corporativa (Fibra)
Adquisició material tecnològic per a la
digitalització de l'arxiu

TOTAL per alta de crèdits

100.000,00
90.000,00
120.000,00
8.062,26
50.000,00
20.000,00
448.062,26

SEGON. 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 DEL LLOGUER D'UN CAMIÓ
ESCENARI PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES DURANT
ELS DIES DE LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI; I CONVOCATÒRIA DE LA
LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica: Sí, són tres contractes que aniran pel procediment negociat sense
publicitat. Aquests contractes, normalment, si són negociats sense publicitat passen per
junta, però aquest cop, com la durada és superior a 5 anys, s’ha de passar pel ple. El
primer contracte, que és el camió d’escenari de la festa major, serien de 42.000 euros, el
següent contracte que seria pels conductors i les conductores dels tractors, per la
cavalcada de reis, o altres rues organitzades des de l’Ajuntament, seria de 31.680 euros,
que pot haver-hi una modificació del 20% del preu i finalment l’últim contracte negociat
seria el del lloguer de transport i muntatge i desmuntatge de les grades d’estructura
metàl·lica, desmuntables amb seients, que tindria un cost de 45.150 euros, que també
tindria una modificació màxima del 20% de la totalitat del preu. Gràcies.
La Sra. del Pino indica: El posicionament de vot, en aquest cas de Cs serà a favor. No
serem nosaltres qui privem d’un tractor per a les cavalcades de reis a aquest municipi,
ni les estructures per fer les activitats que es puguin organitzar durant la festa major, i
molt menys del camió per a un escenari. Res més.
La Sra. López expressa: Evidentment, el grup PSC-CP, votarem a favor.
Vist l’expedient ordinari núm. CO2022000013 (9/2022/SCC) incoat per providència del
regidor delegat de Ciutadania i Participació ciutadana, que té per objecte la contractació,
per procediment negociat sense publicitat, del lloguer d'un camió escenari per a la
realització de les actuacions previstes durant els dies de la Festa Major del municipi;
Atès que el procediment obert per a la contractació del lot 9 d’aquest subministrament
(expedient núm. 11/2019-COSS) va ser declarar desert per acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió del dia 25 de maig de 2021 per manca de presentació
d’ofertes;

Atès que la contractació es tramita pel procediment negociat sense publicitat, per
concórrer la causa prevista a l’article 168.a.1r de la LCSP;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que el valor estimat del contracte és de 42.000,00 euros;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres.
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica,
El Ple, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió dels 21 que formen la
Corporació municipal, acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000013
(9/2022/SCC), que té per objecte la prestació el lloguer d'un camió escenari per a la
realització de les actuacions previstes durant els dies de la Festa Major del municipi.
SEGON.- Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació
subministrament esmentat pel procediment negociat sense publicitat.

del

TERCER.- Convidar un mínim de tres empreses a la licitació per a la contractació del
subministrament esmentat.
QUART.- Aprovar el corresponent document comptable, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12022000555.
2.3 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER DE TRACTORS
AMB CONDUCTORS/ORES PER A LA CAVALCADA DE REIS O ALTRES RUES
ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC; I
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
Vist l’expedient ordinari núm. CO2022000011 (7/2022/SCC) incoat per providència del
regidor delegat de Ciutadania i Participació ciutadana, que té per objecte la contractació,
per procediment negociat sense publicitat, del lloguer de tractors amb conductors/ores
per a la Cavalcada de Reis o altres rues organitzades per l'Ajuntament de Montcada i
Reixac;
Aquest que també és objecte del contracte afavorir la igualtat a les empreses entre
homes i dones des de la perspectiva de gènere;
Atès que el procediment obert per a la contractació del lot 8 d’aquest subministrament
(expedient núm. 11/2019-COSS) va ser declarar desert per acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió del dia 25 de maig de 2021 per manca de presentació
d’ofertes;
Atès que la nova contractació es tramita pel procediment negociat sense publicitat, de
conformitat amb l’article 168.a.1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic;

Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que el valor estimat del contracte és de 31.680,00 euros, i inclou les quatre
anualitats ordinàries del contracte, una pròrroga eventual d’un any i una modificació
màxima del 20 per 100 del preu;
Vistos els informes favorables que consten a l’expedient,
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica,
El Ple, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió dels 21 que formen la
Corporació municipal, acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000011
(7/2022/SCC), que té per objecte la prestació del lloguer de tractors amb
conductors/ores per a la Cavalcada de Reis o altres rues organitzades per l'Ajuntament
de Montcada i Reixac.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del subministrament
esmentat pel procediment negociat sense publicitat.
TERCER. Convidar un mínim de tres empreses a la licitació per a la contractació del
subministrament esmentat.
QUART. Aprovar el corresponent document comptable, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12022000553.
2.4 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER, TRANSPORT,
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE GRADES D’ESTRUCTURA METÀL·LICA
DESMUNTABLES AMB SEIENTS, PER A ACTES DE CIUTAT ORGANITZATS PER
L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
Vist l’expedient ordinari núm. CO2022000012 (8/2022/SCC) incoat per providència del
regidor delegat de Ciutadania i Participació ciutadana, que té per objecte la contractació,
per procediment negociat sense publicitat, del lloguer, transport, muntatge i desmuntatge
de grades d’estructura metàl·lica desmuntables amb seients, per a actes de ciutat
organitzats per l’Ajuntament de Montcada i Reixac;
Aquest que també és objecte del contracte afavorir la igualtat a les empreses entre
homes i dones des de la perspectiva de gènere;
Atès que el procediment obert per a la contractació del lot 6 d’aquest subministrament
(expedient núm. 11/2019-COSS) va ser declarar desert per acord adoptat per la Junta
de Govern Local en sessió del dia 25 de maig de 2021 per manca de presentació
d’ofertes;

Atès que la nova contractació es tramita pel procediment negociat sense publicitat, de
conformitat amb l’article 168.a.1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que el valor estimat del contracte és de 45.150,00 euros, i inclou les quatre
anualitats ordinàries del contracte, una pròrroga eventual d’un any i una modificació
màxima del 20 per 100 del preu;
Vistos els informes favorables que consten a l’expedient
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica,
El Ple, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió dels 21 que formen la
Corporació municipal, acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000012
(8/2022/SCC), que té per objecte la prestació del lloguer, transport, muntatge i
desmuntatge de grades d’estructura metàl·lica desmuntables amb seients, per a actes
de ciutat organitzats per l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del subministrament
esmentat pel procediment negociat sense publicitat.
TERCER. Convidar un mínim de tres empreses a la licitació per a la contractació del
subministrament esmentat.
QUART.- Aprovar el corresponent document comptable, inclòs a la llista annexa amb
referència núm. 12022000554.
2.5 RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS CAMÍ
DEL BOSC, CAN CASAMADA I MITJA COSTA.
La Sra. Segovia, regidora delegada d’Educació, explica la proposta: Com bé sabeu, vam
presentar el plec de condicions de les escoles bressol en el ple anterior. Es van obrir els
processos d’al·legacions i de peticions a qui ho considerés. S’han rebut diferents
al·legacions de diferents empreses, però també hi va haver una al·legació molt
important, o una petició molt important, que ens van fer les treballadores de les escoles
bressols municipals, aquí en aquest ple. Com ja vaig explicar, en el moment de la
redacció del ple no érem coneixedors, ni coneixedores d’aquesta situació que tenien
amb el tema de la compensació d’aquella pujada de sou, compensable i no
compensable.
No m’allargaré en el tema, perquè ja ho vam parlar. Han hagut diferents situacions que
ens han fet parar, ens ha fet pensar i estudiar aquesta situació per veure si podem fer
alguna cosa. Hem estat parlant tant amb els sindicats, que van ser presents aquí, com
amb les mestres de les escoles bressol, de que paràvem el plec, que estudiaríem les

seves possibilitats, igual com estudiarem també les diferents al·legacions que ens han
presentat diferents empreses.
Això no vol dir un sí, però si més no, vol dir un poder estudiar els números, veure fins a
on podem arribar i si es pot fer realitat o no la seva petició. Crec que això ja és una
intenció, una voluntat de com a mínim poder estudiar i no tirar cap endavant un plec de
condicions, obviant les seves peticions.
Parem el plec de condicions, estem ja estudiant totes aquestes situacions i esperem
podem portar de nou el plec de condicions de les escoles bressol el més aviat possible.
Us avanço que tindrem entre quatre i cinc mesos aproximadament, per poder fer aquest
estudi en condicions, perquè és un estudi de costos, de nòmines i de salaris, que a la
regidoria d’Educació se’ns escapen de les mans.
La Sra. del Pino manifesta: De per sí, que s’hagi fet una mica enrere i que es vagin a
revisar aquestes dues demandes que es demanaven per part del personal de les
escoles bressol, és un fet positiu. Per tant, estem a favor de que així sigui.
Una altra cosa és el que implicarà per l’Ajuntament, respecte als costos que no es
puguin assumir, i que no es pugui dur a terme. En un principi ens sembla una mesura i
una postura encertada el fet de que com a mínim se’ls escolti. Això ja és important.
Avui estan aquí els professors com a representants, i el que demanen en el primer punt
és que se’ls escolti. Com a mínim al personal de les escoles bressol, l’Ajuntament en
aquest cas, ha donat la opció que es pugui escoltar la seva demanda. Una altra cosa és
que es pugui dur a terme. Res més.
La Sra. López expressa: Nosaltres votarem a favor. És una bona notícia haver escoltat i
estudiar una millor opció. Per tant, no tenim cap objecció al respecte.
Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 2022/001261, de data 4 de maig de 2022, el text del
qual és el següent:
“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;
Atès que l’Ajuntament, en sessió del dia 31 de març de 2022, aprovà el referit expedient
de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat pel
procediment obert i harmonitzat per raó de la quantia;
Atès que, en data 2 de maig d’enguany la representació de l’empresa FUTUR I
COMPROMÍS AMB L'EDUCACIÓ, SL ha interposat davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic un recurs especial contra l’anunci de licitació i els plecs de
condicions particulars;
Atès que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha iniciat l’expedient: N2022-0173 per a la resolució del referit recurs especial en matèria de contractació;
Atès que, durant el termini de presentació de proposicions, han estat formulades
nombroses consultes per les empreses licitadores, moltes d’elles referides als costos
directes del contracte, concloent-se que el càlcul del pressupost base de licitació (PBL)
conté inexactituds i imprecisions;

Atès, així mateix, que en el recurs presentat per l’empresa Futur i Compromís, SL es
posa de relleu el desajustament entre els salaris reals i els costos previstos, cosa que,
sense prejutjar l’import real d’aquest decalatge, determina la necessitat de procedir al
recàlcul del PBL;
Atès, finalment, que el conveni d’escoles bressol estableix en la seva disposició final
cinquena que, en cas de tancar l’IPC a 31 de desembre del 2021 per sobre de l’1%, els
salaris s’han d’actualitzar amb caràcter retroactiu des de l’1 de setembre de 2021, amb
l’aplicació de la diferència. Donat que el tancament de l’IPC del 2021 ha estat del 6,5%,
el conveni disposa que al 2022 s’ha d’aplicar una pujada del 5,5%. Increment aquest
que no va quedar recollit en el càlcul del PBL;
Vistos els informes que consten a l’expedient, d’on resulta la procedència de desistir,
pels motius expressats, del procediment d’adjudicació de la gestió de les escoles bressol
municipals Camí del Bosc, Can Casamada i Mitja Costa, i aprovar un nou expedient que
inclogui de forma desglossada el recàlcul del PBL que sigui procedent, i que incorpori la
resta d’esmenes que siguin necessàries perquè s’hi ajusti a normativa;
Vist allò que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del sector públic, quant a la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i el
desistiment del procediment d’adjudicació per l’Administració,
Vista la proposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.- Desistir, del procediment corresponent a 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.- Requerir l’esmena dels plecs de condicions particulars que regulen la licitació,
amb caràcter previ a la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.
QUART.- Comunicar aquesta resolució al Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ.- Sotmetre-la a la ratificació del Ple de l’Ajuntament”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica de data 20 de maig de
2022,
El Ple, per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, acorda:
Ratificar en tot el seu contingut el Decret de l'Alcaldia núm. 2022/001261, de data 4 de
maig de 2022.

2.6 DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE
LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021 I RATIFICACIÓ DEL
SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT.
El Sr. Garrido explica la proposta: Com cada any, en dates d’abril-maig portem la
liquidació de l’any anterior, és a dir, el tancament de l’any anterior. Aquest any, com
cada any, un cop tancat el 2021 hi ha una sèrie d’indicadors pressupostaris i una sèrie
de dades, que ens diuen quina és la salut econòmica o quin és l’estat es troben les
finances municipals un cop acabat el 2021.
Realment, aquesta liquidació, ja com va començar l’any passat, ens mostra que
l’Ajuntament segueix una línia bona, és a dir, anem pel bon camí. Els comptes
municipals no estan del tot sanejats, però ja estan per aquest camí, sobretot perquè els
indicadors així ho mostren. Sobretot l’indicador del deute. Amb tres anys hem reduït el
deute un 35%. És a dir, vam passar de gairebé el 75% puntualment, que hi va haver el
2019 a aquest any 2021 tancar amb un deute del 40%. Per tant, diem que aquest és un
indicador que s’ha reduït bastant i de manera considerable.
Un altre indicador que ja vam mencionar l’any passat que va ser positiu, però que aquest
any ja ratifiquem, és el romanent de Tresoreria. Aquest any tenim un romanent de
Tresoreria de 3,3 milions d’euros el qual també es consolida, i també ens indica que
anem per bon camí i que una part d’aquests diners, com bé hem comentat a les
modificacions de crèdit, es poden destinar a la ciutat i a la ciutadania, i així ho hem fet,
amb aquests de moment, 450.000 euros, que es destinen directament al que és la ciutat
de Montcada i els seus ciutadans.
Un altre indicador també que portem molts mesos dient, és la reducció que també té un
efecte amb el que és el pagament dels proveïdors. Hem batut rècords en alguns casos,
en algun trimestre, que hem baixat als 20 dies. Els proveïdors a l’administració pública
quan tenen un contracte la llei normalment et diu 30 dies i aquí a Montcada estem
pagant per sota d’aquests 20 dies. Per tant, diem que és una liquidació positiva, una
liquidació que ens mostra que l’Ajuntament va pel bon camí. S’està fent la feina, s’està
fent la feina d’una forma responsable des de l’Àrea Econòmica i des de tot l’Ajuntament,
per tal de revertir la situació econòmica que vam patir malauradament, a partir del 2015,
quan un cop analitzades les dades i els números, vam veure que hi havia dades que no
eren del tot reals, que no eren fiables, i que el deute es va incrementar de manera
exponencial per les expropiacions. Per tant, ara tenim unes dades fiables, tenim unes
dades en les quals la gent hi confia i sobretot els agents externs hi confien i així ens ho
demostren. Nosaltres no hem d’anar sinó que ells venen ja a picar la porta.
Per tant, com bé he dit, això és feina de tots i totes les treballadores d’aquest ajuntament
i d’aquest equip de govern que ha apostat per revertir la situació econòmica que
malauradament hem patit tots i que encara estem patint a l’Ajuntament. Per tant, crec
que és una liquidació positiva.
Després pel que fa a la ratificació de crèdits de dubtós cobrament, això són uns criteris
que normalment s’utilitzen per a la morositat. És a dir, si jo administració, l’any passat
reconèixer 3.000.000 d’euros, jo intueixo que d’aquests 3.000.000 d’euros no cobraré un
10%, per exemple. Aquests criteris són molt més estrictes, els que apliquem nosaltres,
que els que diu la llei, perquè nosaltres volem apropar-nos a la realitat i per tant, portem
aquesta ratificació perquè apliquem uns criteris diferents al que diu la llei, i apliquem uns
criteris molt més estrictes. Gràcies.
Sra. Alcaldessa (22:08)
Gràcies Sr. Garrido. Jo crec que podem estar contents i contentes de la liquidació de
pressupostos que hem tingut. Això senyala que comencem a sortir del túnel d’aquest
llegat, aquest llaç que ens ha lligat de mans durant moltíssims anys i que ha hipotecat

els pressupostos i els comptes de l’Ajuntament. Encara queda camí per recórrer però es
comencen a sanejar els comptes, tenim romanent per primera vegada i com deia, el més
important de tot és que aquest romanent es pugui destinar i hi pugui haver un retorn
directe en serveis directes a la ciutadania. Per tant, volia agrair a tot el personal de
l’Ajuntament per l’esforç que han fet al llarg d’aquests anys i sobretot el que s’ha fet
també des de l’Àrea Econòmica.
La Sra. del Pino expressa: És obvi que s’està fent molt millor la feina ara que abans. No
estem descobrint la pólvora ni res similar, és una realitat. Abans s’anava d’una
determinada manera i ara es va una mica millor. És veritat que anem per bon camí, però
sempre es pot millorar. Bàsicament, el vot del meu grup es basarà en la informació o en
la comunicació que ens fa el senyor Interventor, que tenim aquí present, i que sap una
mica més que jo i la resta dels meus companys i que les seves manifestacions les farem
com a pròpies. Es critica l’ús d’aplicacions no oficials amb baix grau de fiabilitat i
confiança per tal de possibilitar aquella gestió. També parla de la necessitat de fer una
realització de la conciliació entre les tres vessants: Comptabilitat, gestió tributària i
pròpia, per fer una valoració global. A més a més, fa referència, que això no ho he entès
molt bé, a veure si algú m’ho pot aclarir, l’existència d’un gran nombre d’actuacions
pendents, 275 projectes de despesa, que estan pendents i que es fa una lectura una
mica més dolenta del que aquí ens estan dient.
Òbviament, el posicionament de Cs serà una abstenció, perquè com tinc una informació
que ha arribat i he de posar-la en quarantena, ens agradaria aprofitar això perquè ens
expliquessin a tots, d’una manera que ho puguem entendre, sabent que tenim avui un
gran nombre de persones assistents al ple, i que així ens aclareixin una mica això.
La Sra. López intervé: Jo garanteixo que seré molt més breu que la meva companya. El
nostre vot és a favor, el que passa és que abans de passar al següent punt, volia
recordar-li que vostès van adquirir el compromís amb el grup PSC-CP de passar
l’informe trimestral del capítol VI d’inversions, per poder fer un seguiment.
Li he sol·licitat amb antelació i encara no se m’ha fet arribar. No sé si ha estat degut a un
descuit, degut a que no està actualitzat o que realment no s’estan fent inversions.
El Sr. Garrido respon: Va tot una mica relacionat, perquè l’informe de l’interventor,
concretament pel que fa a la conciliació, és una problemàtica que hi ha entre el
programa informàtic de l’Ajuntament i l’arxiu que ha enviat la Diputació. La Diputació, si
no m’equivoco, envia trimestralment un arxiu per conciliar i, anualment, envia un últim
arxiu de totes les dades de l’any, i aquest arxiu s’ha de bolcar al programari de
l’Ajuntament, i com són moltes dades, el programa de l’Ajuntament i el de la Diputació
no són del tot concordants i per tant, s’han de fer una sèrie d’actuacions per part
d’Informàtica, per tal de desvetllar tot el que és la conciliació que ens traspassa la
Diputació a l’Ajuntament.
Aquesta ha estat la problemàtica que ens hem trobat des de l’Àrea Econòmica, que
concretament ha explicitat l’interventor, a l’hora de fer aquesta conciliació, perquè s’han
dedicat hores des de l’Àrea Econòmica per tal de fer aquesta conciliació, perquè sigui
totalment correcte i les dades siguin fiables i reals, sobretot pel que fa a la part dels
ingressos.
Pel tema dels projectes de despesa, això és bàsicament perquè quan s’ha de fer un
traspàs de romanents d’un any a un altre, hi ha una sèrie de projectes de despesa que
estan finançats amb una sèrie de despesa i que per traspassar aquesta despesa d’un
any a un altre, has d’analitzar un altre cop els projectes, i a partir d’aquí fer el
transvasament de tots aquests romanents. És el que comenta l’interventor, que són

molts projectes els que estan a l’Ajuntament i que s’han de passar d’un any a un altre i
això comporta un gran cúmul de feina. Hem d’anar millorant informàticament per tal que
aquest traspàs de la informació sigui molt més àgil, i això és el que estem treballant des
de Informàtica i des de l’Àrea Econòmica, per tal que aquest traspàs sigui molt més àgil,
sobretot a la conciliació amb la Diputació, que és bastant farragós.
Respecte el que comentava la companya del PSC-CP, el tema de les inversions, amb
aquests programes de projectes de despesa que s’han de bolcar d’un any a un altre i
amb el tema de conciliació, sobretot fins que no estan del tot incloses les dades en el
programa, no es pot obtenir tota la informació real. Concretament, les inversions s’estan
realitzant inversions d’un any a un altre, perquè fins ara que no tenim la liquidació, i que
estem en el procés de demanar el préstec a la Diputació per tal de començar a executar
les inversions que estan pressupostades, el que han destinat les àrees és a la redacció i
fer els projectes per tal de començar a licitar quan abans millor, per poder començar a
executar, com es fa any rere any, perquè l’Ajuntament, malauradament, fins avui en dia
no ha tingut capacitat de destinar recursos propis, i a més a més, perquè hi ha
inversions que no crec que siguin considerables per destinar i recursos propis, com per
exemple asfaltats, voreres o altre tipus d’inversions, perquè té un període d’amortització
superior a l’any, i per tant, hem d’esperar el préstec per poder executar-les. Bàsicament,
això. Però sí, se’ls farà arribar l’arxiu el més aviat possible.
La Sra. Alcaldessa conclou: A veure, resumint i d’una forma potser una mica més
senzilla i simplista, l’interventor, evidentment, no pot més que reflectir la realitat en
aquest informe de liquidació de pressupostos, i la realitat és que hi ha un problema amb
la part informàtica de la gestió tributària i dels programes de control de fiscalització
interna i de la despesa. Per tant, ho deixa evident, ho deixa palès, no és la primera
vegada que ho fa, i com bé ha explicat el president de l’Àrea, estem treballant amb
informàtica, per poder resoldre, millorar i facilitar el treball i la vida a l’interventor, i a part
de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament.
Més enllà d’aquesta conciliació, dels problemes que tenim amb les dades, si el que
vostès volen, Sra. López, és un llistat de seguiment de les inversions, quan tinguem i
puguem fer aquesta conciliació de les dades i puguem passar-vos exactament quina és
la despesa del capítol VI... Però sí que els hi podem passar el que és el seguiment de
les inversions, en quin moment estan d’execució i se’ls hi pot lliurar sense cap mena de
problema un llistat. Dir-li que sí que s’estan fent i, de fet, a dia d’avui hi ha vuit obres en
marxa. Vull dir, que si volen, només demani i tindrà l’Excel amb el seguiment de les
obres.
La Sra. López manifesta: Demanat està. Gràcies.
La Sra. Alcaldessa respon: Doncs li farem arribar aquesta llista demà mateix, i en tot cas
quan tinguem la resta, ja li passarem.
Vist l’expedient 1/2022/LP relatiu a la Liquidació dels Pressupostos Generals de la
Corporació corresponent a l’exercici 2021, aprovada per Decret d’Alcaldia núm.
2022/001226 de data 29 d’abril de 2022.
Vist l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament, de data 29 d’abril de 2022.
Tenint en compte allò que preveuen els articles 183 i ss. del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada, per
videoconferència el 20 de maig de 2022.
El Ple resta assabentat de l’aprovació de la liquidació i acorda aprovar el resultat de
l’aplicació dels criteris mínims determinants dels drets de difícil o impossible recaptació a
31 de desembre de 2021 en la forma que s’indica:
PRIMER. El Ple Resta assabentat de la Liquidació dels pressupostos Generals de la
Corporació corresponent a l’exercici 2021, aprovada per Decret d’Alcaldia núm.
2022/001226 de data 29 d’abril de 2022, el text del qual és el següent:
“ APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021
Atès l’expedient de la Liquidació del Pressupost 2021, en que es posa de manifest, de conformitat
amb l’article 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, respecte el pressupost de
despeses: Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius; les despeses
autoritzades i compromeses; les obligacions reconegudes; els pagaments ordenats; i els
pagaments realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives; els drets reconeguts; els drets anul·lats; i els dret
recaptats nets.
Com a conseqüència de la liquidació del pressupost es determinen: Els drets pendents de
cobrament i les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre; el resultat
pressupostari de l’exercici; els romanents de crèdit; i el romanent de tresoreria.
Atès el que estableix l’article 191.1 i 191.2 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, respecte del tancament i
liquidació del pressupost.
Atès el que estableix l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes local conformitat amb l’article 90.1 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, del Reglament pressupostari, respecte de les competències
de l’Alcaldessa en l’aprovació de la liquidació del pressupost i l’informe previ preceptiu de la
Intervenció.
Vista l aproposta presentada.
Aquesta Alcaldia RESOL.
PRIMER.- Aprovar la liquidació dels pressupostos Generals de la Corporació corresponent a
l’exercici 2021, amb els documents que l’integren, resultant el següent:
1. Del Pressupost de l'Ajuntament
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de despeses:

49.424.327,34 €

Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:

9.258.969,37 €
58.683.296,71 €
43.243.403,83 €
41.930.976,96 €

1.312.426,87 €

Obligacions pendents de pagament:
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:

49.424.327,34 €

Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

9.258.969,37 €
58.683.296,71 €
47.235.733,31 €
1.058.769,33 €
41.734.953,38€
5.500.779,93€

1.3. Resultat Pressupostari:

CONCEPTE
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a + b)
c. Actius financers

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
45.680.797,69
37.732.361,48

7.948.436,21

1.058.769,33
46.739.567,02
14.150,00

3.141.864,37
40.874.225,85
14.950,00

-2.083.095,04
5.865.341,17
-800,00

482.016,29
496.166,29

2.354.227,98
2.369.177,98

-1.872.211,69
-1.873.011,69

47.235.733,31

43.243.403,83

3.992.329,48

d. Passius financers
2.Total operacions financeres (c + d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (1+2)
Ajustos

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

2.605.207,81
1.387.099,15

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

2.641.463,61

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

1.350.843,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

5.343.172,83

1.4. Romanent de Tresoreria:
CONCEPTE

IMPORTS

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d’aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

6.316.270,54
15.028.101,80
5.500.779,93
8.984.629,87
542.692,00
5.984.839,63
1.312.426,87
143.127,42
4.529.285,34
-150.789,13
163.580,39

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1+ 2 – 3 + 4)

12.791,26
15.208.743,58

II. Saldos de dubtós cobrament

8.491.715,18

III. Excés de finançament afectat

3.323.549,88

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I – II - III)

3.393.478,52

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 15.439.892,88 Euros dels quals 3.712.407,63
Euros corresponen a romanents compromesos i 11.727.485,25 Euros son no compromesos.
2. Del Pressupost de l'Organisme Autònom d'Informació Local
2.1. Respecte al pressupost de despeses:
385.958,02 €
0,00 €
385.958,02 €
377.041,56 €
377.041,56 €
0,00 €

Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos:

385.958,02 €

Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació líquida:

0,00 €
385.958,02 €
385.623,96 €
0,00 €
385.623,96
€
0,00 €

Drets pendents de cobrament:
2.3. Resultat Pressupostari:

CONCEPTE
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a + b)
c. Actius financers

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
385.623,96
377.041,56

8.582,40

0,00
385.623,96
0,00

0,00
377.041,56
0,00

0,00
8.582,40
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

385.623,96

377.041,56

8.582,40

d. Passius financers
2.Total operacions financeres (c + d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (1+2)
Ajustos

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

0,00
0,00

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

0,00

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

8.582,40

2.4. Romanent de Tresoreria:
CONCEPTE

IMPORTS

1. (+) Fons líquids

36.410,93

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d’aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2.523,30
0,00
2.523,30
0,00
7.501,84
0,00
0,00
7.501,84
0,00
0,00

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Total (1+ 2 – 3 + 4)

0,00
31.432,39

II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I – II - III)

31.432,39

2.5 Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 8.916,46 Euros dels quals 7.795,80 Euros
corresponen a romanents compromesos i 1.120,66 Euros son no compromesos.
SEGON.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 193.4 del
textrefós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, en el que es diu
que de la liquidació un cop aprovada se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que
escelebri.
TERCER.- Sotmetre a la ratificació del Ple de l'Ajuntament, d'acord amb allò que disposa
l'article193 bis del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de
març, el resultat de l'aplicació dels criteris mínims determinants dels drets de difícil o impossible
recaptacióa 31 de desembre de 2021.
Els drets pendents de dubtós cobrament compleixen els percentatges mínims establerts a dita
normativa, els quals han estat calculats d’acord amb els criteris de prudència definits en l’article
11 de la Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
sobre el règim de tutela financera dels ens locals pera l’exercici 2021. Els càlculs obtinguts
sumen un import total de 8.491.715,18 Euros i corresponent al següent detall:
ANY
2021
2020

DRETS PENDENTS
3.728.746,38 €
1.082.771,29 €

%

DUBTÓS COBRAMENT
10%
30%

851.364,77 €
740.889,55 €

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

1.371.378,77 €
1.044.898,47 €
647.406,68 €
992.934,57 €
454.305,26 €
174.717,16 €
174.533,26 €
191.282,69 €
119.125,19 €
76.949,33 €
49.031,84 €

60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.484.990,94 €
1.259.063,01 €
1.080.712,95 €
1.386.154,62 €
150.203,39 €
222.979,01 €
192.209,37 €
135.972,39 €
127.793,26 €
77.366,61 €
30.313,55 €

QUART.- Remetre còpia de la liquidació, d’acord amb allò que disposa l’article 193.5 del text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, a l’administració de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Publicar la liquidació aprovada en el Portal de la Transparència de la Seu electrònica
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, compliment del disposa, l’article 11.1 a) de la llei 19/2014,
del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

SEGON. El Ple, amb l’abstenció (3) dels membres del grup municipal Cs (3) i el vot a
favor (15 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (4) i
ERC-AM (5), acorda:
Ratificar, d’acord amb allò que disposa l’article 193 bis del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, RDL 2/2004 de 5 de març, el resultat de l’aplicació
dels criteris mínims determinants dels drets de difícil o impossible recaptació a 31 de
desembre de 2021, segons figura a l’apartat TERCER del Decret 2022/001226 transcrit.

3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1 SUSPENDRE, PEL TERMINI D’UN ANY, L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I
AUTORITZACIONS MUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE MONTCADA-NORD-PARC DE LA
RIERA SECA PER TAL D’ESTUDIAR LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA D’AQUEST ÀMBIT.
El Sr. Sánchez, president de l’Àrea Territorial, explica la proposta: Jo intentaré ser
pedagògic també, o senzill, per explicar una cosa que és complicada i intentaré no
allargar-me molt, però em veig obligat a especificar una mica d’on ve aquesta suspensió
de llicències.
Estem parlant de l’àmbit nord de Montcada, límit amb el terme municipal de la Llagosta,
on tenim un espai que té molt potencial, com a zona verda i com a connector biològic, ja
que en el Pla de Reixac hi ha el Besòs, i és un espai que té molt potencial també per la
seva ubicació geogràfica, estratègica i amb bones comunicacions, per desenvolupar
activitats industrials i econòmiques, i té molt potencial. Parlant dels límits amb el polígon
Can Milans i amb el polígon Pla d’en Coll, amb la Llagosta. Un espai que té molt valor i
molt potencial, però que està molt degradat. Sabeu que hi ha hagut camps de cotxes i
abocaments incontrolats. És una zona molt degradada. Per què està degradada aquesta
zona? Perquè té un planejament que ha generat una sèrie de problemes jurídics des del
trasllat de la Valentine del centre de Montcada, que es va ubicar amb el límit del terme

municipal de la Llagosta, en un espai que estava qualificat de zona verda, es va fer una
modificació de planejament discontinu que ho convertia amb industrial, i una sentència
judicial incoada per l’Ajuntament de la Llagosta que s’hi va oposar, va anular aquest
planejament i va situar la Valentine en zona verda. Això ho vam intentar arreglar amb un
nou planejament que el que feia era convertir en zona verda tot el límit amb el frontal de
la Riera Seca, per crear un parc i fer aquest connector biològic entre el Pla de Reixac i el
Besòs, i endreçar la zona, però la Llagosta ho va tornar a impugnar i el mateix jutge que
es va carregar la primera modificació de planejament, també ha sortit una sentència
judicial que ja és ferma, i que anul·la aquest planejament. És veritat que la primera
sentència que anul·lava el primer planejament deia que estava molt mal fet, i aquest
segon deia que tenim legitimitat per fer-ho, però que s’ha de fer millor i fa unes
recomanacions i exposa uns punts pels que es carrega aquest contingut d’aquest nou
planejament. En definitiva, el que estem fent ara i vam aprovar amb el ple municipal de
setembre de 2021, és un avanç de planejament per fer un nou planejament que endreci
aquesta zona. Posi el seu potencial industrial, econòmic, de comunicació al servei del
teixit industrial de Montcada i faci aquesta zona verda i aquest parc, que doni servei a
Montcada i a la Llagosta i puguem recuperar i regenerar una zona que té molt valor i que
està molt degradada.
Què fem avui? Portem una suspensió de llicències d’un any, per poder tramitar aquest
nou planejament. Per què ho fem? Perquè fruit de les sentències judicials que anul·len
els últims planejaments, ens remuntem al planejament que ve del PGM del 1976, que no
volem que es desenvolupi, perquè situa a la Valentine en zona verda, amb tota la
problemàtica que això genera i els riscos que això genera, i no crea aquest parc i si no
suspenem les llicències i el seu atorgament, és un procediment regulat que si s’ajusta al
planejament s’ha de donar per força, doncs ens podem trobar que quan vulguem
endreçar la zona ja estigui pitjor del que està ara. Per això fem aquesta suspensió de
llicències d’un any, per tramitar aquest planejament que ja hem aprovat en el ple de
setembre del 2021, abans del planejament, que ja té informe favorable de la OTA de la
Oficina d’Avaluació Ambiental i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la MB de la
Generalitat de Catalunya. Per tant, és això, anul·lar les llicències per tenir aquest any,
per fer un nou planejament que endreci i posi en valor tot el potencial que té aquesta
zona.
La Sra. Pellicer, portaveu del grup municipal Cs, indica: El nostre vot serà a favor.
La Sra. Fernández, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: El nostre
posicionament també serà donar suport. Gràcies.
El Sr. Sánchez exposa: Poca rèpliques he de fer. Només agrair el sentit del vot i dir-vos
que comptem amb vosaltres per fer aquesta nova modificació de planejament, que
esperem que la tercera vagi a la vençuda i pugui arreglar tot aquest espai i aquest
conflicte que tenim amb l’Ajuntament de la Llagosta.
La Sra. Alcaldessa afegeix: Agrair el posicionament de vot perquè, evidentment, en
aquest planejament ens hi juguem molt i aquesta suspensió de llicències és tan sols per
no posar-lo en perill, en risc i que no ens trobem amb nous usos que no els vulguem
recollits en aquest planejament tan important per donar solució a aquest problema que
tenim una mica enquistat.

I. Antecedents
El Ple de la Corporació en sessió de data 30 de setembre de 2021 va acordar aprovar el
document d’avanç de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de
Montcada-nord-Parc de la Riera Seca i el document inicial estratègic i trametre l’avanç
de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de Montcada-nord-Parc de
la Riera Seca i el document inicial estratègic al Departament de Vicepresidència,
Politiques Digitals i Territori per tal que iniciés el procediment d’avaluació ambiental
estratègica ordinària i emetés el document d’abast i l’informe territorial i urbanístic,
d’acord amb els articles 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 17 i concordants de la Llei 6/2009, de 28
d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, segons determina la disposició
addicional vuitena de la Llei 16/2015, reguladora de les regles aplicables fins que la Llei
6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013, com també disposen l’article 18 i següents
de la Llei 23/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
L’àmbit objecte de l’avanç de planejament té una superfície de 240.209 m2 i es troba al
límit sud del nucli urbà de Montcada i Reixac, tocant a la Riera Seca en tota la seva
banda nord. L’àmbit ve delimitat per la banda sud-est per la C-17 i els seus ramals
d’incorporació a la xarxa urbana. Pel límit oest, l’àmbit limita amb la carretera N-152, que
connecta ela nuclis residencials de Montcada i Reixac i de La Llagosta, amb el sector
industrial Can Milans i la línia del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà (R3). El límit nord
de l’àmbit és el mateix del terme municipal per mitjà de la Riera Seca, amb el municipi
de La Llagosta.
En data 9 de maig de 2022 el cap d’Urbanisme i Habitatge ha emès un informe en el
qual proposa l’adopció de l’acord de suspensió potestativa de tramitacions i llicències
establerta a l’article 73 TRLU i assenyala l’àmbit de la dita suspensió.
II. Fonaments de dret
D’acord amb l’article 73 del Decret legislatiu 1/2021, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme, els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les
figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la
formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i
de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació
o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Aquests acords s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en
qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. La publicació d’aquests acords s’ha de
portar a terme de conformitat amb el que disposa l’article 8.5 a) del Decret legislatiu
1/2010 abans esmentat.
Els efectes de la suspensió potestativa de tramitacions i de llicències per a àmbits
determinats no poden durar més d'un any d’acord amb l’article 74 Decret legislatiu
1/2021, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
La competència per a acordar la suspensió potestativa de llicències de la Modificació
puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de Montcada-nord- Parc de la Riera Seca

correspon al Ple de la Corporació, que és l’òrgan competent per a la seva aprovació
inicial i provisional d’acord amb el que disposa 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.
De conformitat amb l’informe emès pel cap de Serveis d’Urbanisme i Habitatge de data
09 de maig de 2022 i l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de
data 13 de maig de 2022
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
20 de maig de 2022.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, excepte les que tinguin per objecte l’execució d’obres de reparació
que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de
les obres i instal·lacions, en l’àmbit de la Modificació puntual del Pla general metropolità
a l’àmbit de Montcada-nord-Parc de la Riera Seca per tal d’estudiar les alternatives
d’ordenació urbanística d’aquest àmbit.
SEGON. Publicar el present acord i plànol annex al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un diari de major difusió de la població i en l’e-tauler de l’Ajuntament.
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada a la Regidoria de
l’Àrea Territorial, av. de la Unitat, 6, 2a planta, en horaris d’atenció al públic.
3.2 APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ
DE L’EDIFICACIÓ I ASSIGNACIÓ D’ÚS DOCENT DE L’IES MAS RAMPINYO DE
MONTCADA I REIXAC.
El Sr. Sánchez explica la proposta: Aquí el que tenim la voluntat, consensuada amb la
comunitat educativa, amb la regidoria d’Educació i amb el departament, de convertir
l’Escola de Mas Rampinyo en un institut escola, una demanda de la comunitat educativa
que es va recollir en aquest plenari en forma de moció i que s’ha recollit pel departament
i que s’està fent i això implica que hi ha les necessitats de fer unes obres d’ampliació
que no s’ajusten. En el planejament actual s’han de fer unes modificacions del
planejament actual pel que fa a edificabilitat, a volumetries i a l’àmbit i és el que fem a
dia d’avui. Avui aprovem un pla especial urbanístic per permetre l’ampliació de l’Institut
Escola de Mas Rampinyo, amb una ampliació del sòl, amb una definició d’ordenació
volumètrica, que permet aquesta ampliació de l’institut escola i el que fem és que quan
Serveis Territorials d’Ensenyament demani la llicència per aquesta ampliació, ja estigui
el planejament preparat per poder atorgar aquesta llicència sense problemes. Es
planifiquen els usos de centre docent públic i annexos esportius, s’intensifica
l’edificabilitat a un metre de sostre per metre de sol, es fixa una ocupació màxima de sòl
del 50% que és inferior a la permesa per les normatives urbanístiques, però és superior
a la que hi havia, i amb totes aquesta modificacions dels paràmetres urbanístics i de la

normativa urbanística, es podrà donar la llicència en tota regla per l’ampliació de l’institut
escola.
La Sra. Alcaldessa expressa: També important és la cessió de l’Ajuntament dels 800
metres quadrats d’ampliació del pati, perquè aquesta ampliació de l’edifici, feia que
perdessin pati i per tant, l’Ajuntament ha cedit 800 metres quadrats, per ampliar el pati
dels nens i nenes. Ho vam fer en un altre ple, però queda recollit i ratificat aquí.
La Sra. Fernández intervé: Tot desitjant que es compleixin els compromisos adquirits en
temps i forma, per part del departament d’Educació, voldríem valorar l’esforç que fa el
consistori.
El Sr. Sánchez conclou: Agrair el sentit del vot i continuar treballant per complir aquests
compromisos.
I.Antecedents.
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 de març de 2022 va aprovar inicialment el
Pla especial urbanístic d’ordenació de l’edificació i assignació d’ús docent de l’IES Mas
Rampinyo de Montcada i Reixac, 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, sol·licitar informe als ajuntaments quin àmbit territorial
confina amb el municipi de Montcada i Reixac i als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials ((Departament d’Educació i Agència Catalana de l’Aigua).
L’objectiu bàsic del Pla especial és possibilitar l’ampliació de l’equipament públic
docent existent IES Mas Rampinyo amb la incorporació d’ajustos als paràmetres
urbanístics i condicions d’edificació vigents per tal d’adaptar el planejament al projecte
d’ampliació del centre en redacció.
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 21 de març de 2022, al diari de
difusió local "La Veu" el dia 21 de març de 2021 i a l’e-Tauler de l’11 de març i 26 d’abril
de 2022 havent transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat
cap reclamació, ni al·legació, segons consta en el certificat emès per la Secretaria de la
Corporació en data 12 de maig de 2022.
Dins el termini atorgat als municipis limítrofes i als organismes afectats per raó de les
seves competències no ha tingut entrada a data d’avui cap informe ni del Departament
d’Educació ni de l’Agència Catalana de l’Aigua.
II. 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 especial s’ha de trametre a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 80.c) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost abans esmentat.
De conformitat amb l’informe emès pel cap de Serveis d’Urbanisme i Habitatge de data
09 de maig de 2022 i l’informe emès per la cap de Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de
data 13 de maig de 2022.
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
20 de maig de 2022.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 18 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen.
PRIMER.- Aprovar provisionalment del Pla especial urbanístic d’ordenació de l’edificació
i assignació d’ús docent de l’IES Mas Rampinyo de Montcada i Reixac.
SEGON. Trametre aquest acord i Pla especial urbanístic d’ordenació de l’edificació i
assignació d’ús docent de l’IES Mas Rampinyo de Montcada i Reixac a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació
definitiva.
4. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha
5. MOCIONS
5.1 MOCIÓ PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DEMOCRÀTICA I DE QUALITAT DE LA
INTERASSEMBLEA DODENT “MONTCADA EN LLUITA”.
La Sra. Segovia presenta la moció: Jo no sé els demès, però jo m’he emocionat
moltíssim i fins i tot m’heu fet plorar, perquè com a mama d’un nen que va a l’escola
pública, escoltar de la veu dels mestres la situació que esteu patint, doncs realment
emociona i dóna ràbia, i més en aquesta situació en la que ens estem trobant, on el
conseller està prenent una sèrie de decisions, sense tenir en compte els consensos, el

col·lectiu d’educació i els ajuntaments, com ens hem trobat també amb les escoles
bressol. És una molt bona idea la gratuïtat del P2, però és veritat que ens agradaria
haver-nos assabentat d’una altra manera, i no pels mitjans de comunicació. Després
s’ha anat parlant a través de la xarxa de municipis, però la primera vegada que ens en
vam assabentar va ser així.
A mi m’agradaria aprofitar aquest moment per reivindicar totes les vostres
reivindicacions, però sí que m’agradaria posar una especial atenció, no perquè sigui més
o menys important, o perquè la visqui més o menys en primera persona, sinó perquè
crec que s’ha de tornar a remarcar, i és el tema de l’educació inclusiva. Crec que només
poden arribar a entendre la situació que teniu vosaltres a les aules, amb el tema de
l’educació especial, aquelles famílies que tenim nens amb necessitats educatives
especials. Per què? Perquè creem una comunicació, unes sinèrgies, una empatia,
vosaltres amb nosaltres i a la inversa, que ens podem arribar a entendre. Jo com a mare
d’un nen amb necessitats educatives especials, sé les 24 hores del dia què és, però és
que vosaltres com a mestres, també ho sabeu. I no teniu recursos necessaris per donar
resposta a les necessitats, en aquest cas, de nens com el que jo tinc. Això és molt
frustrant per les famílies, perquè arriba un moment que no sabem què fer per estar del
vostre costat i reivindicar aquesta llei d’inclusió, que també s’ha de dir, que dins l’estat
espanyol tenim la millor llei d’inclusió sobre el paper. Això també s’ha de dir, perquè és
una realitat i una veritat. Però sí que és cert, que no s’està implantant tal i com s’ha
d’implantar i que van amb molts retrocessos. Tenim nens amb necessitats educatives
especials que no estan essent atesos en igualtat de condicions que els altres, tot i que
els mestres, he de dir que esteu fent un esforç espectacular perquè això no sigui així.
Però realment, estem parlant d’una discriminació cap a aquests infants, perquè no estan
tenint el que han de tenir en igualtat de condicions. Però això no només passa a l’escola
primària, passa a l’escola secundària i ens està passant també a les escoles bressols.
En el nostre ajuntament, en l’últim plec, que s’ha tirat enrere, però això no es tocarà, us
ho asseguro, és el tema dels recursos per a les necessitats educatives especials, on
hem pujat les hores d’atenció, les hores de vetllador, i això sí que és competència
directa nostra, però sí que el departament d’ensenyament, amb el tema de la gratuïtat
del P2, podia haver fet alguna cosa també amb el tema de la inclusió a les escoles
bressol, i tampoc ho ha fet.
Hi ha molts altres temes, que no em vull allargar, perquè ho heu explicat vosaltres,
d’una manera molt pedagògica, molt entenedora i amb moltíssima emoció. Sí que és
veritat que com hem mencionat, nosaltres portem molt temps treballant amb el tema de
la reducció de ràtios i és una de les coses que podem estar orgullosos i orgulloses de
que s’han anat aconseguint. Vam aconseguir baixar la ràtio a 23, ara estem en 20. Dir
que les escoles privades i les escoles concertades no ho han volgut fer. Que tampoc hi
estem d’acord. Que ho podien haver fet. Perquè en el moment que haguem de
redistribuir tots aquests nouvinguts que arriben, on acabaran arribant? Allà on hi ha
places. On hi ha més places? On han reduït la ràtio: les escoles públiques. I tornem al
mateix. Qui pateix més? Les escoles públiques. A les escoles de secundària també han
baixat les ràtios. Estem a 27, com bé sabeu, és probable que si hi ha nouvinguts que
s’hagi de donar resposta i que es vagi redistribuint d’una manera més equilibrada,
perquè una de les coses que també volem treballar és el tema de la segregació escolar,
que també coneixeu vosaltres i hauríem d’intentar poder reequilibrar una miqueta. Aquí
pensem que entre tots i totes hem de posar de la nostra part, tant el departament com
l’Ajuntament.
Un altre tema és el tema de les obres, que també ho he comentat, que estem
aconseguint moltes coses des de l’Ajuntament; però sí que és cert que responen a una
realitat, que és la realitat de l’escolarització. Aquí és molt fàcil, hi ha una realitat

d’escolarització i el departament ho té clar, construeix. Després sí que hi ha una
reivindicació, que podem estar molt contents i contentes, que és el tema de l’escola
bressol, que aquí no m’allargaré. Aquí el departament ha fet una inversió important, si
més no, amb una lluita molt important de part de l’Ajuntament, que hem estat picant
pedra. De cara a la reivindicació històrica en el tema d’obres, doncs ja ho sabeu. El nou
institut Montserrat Miró. Allò no són condicions de treballar, això sí que és una lluita i una
de les peticions, que us ben asseguro i no us enganyo, que en cada reunió amb el
departament, posem sobre la taula, perquè realment sabem com són les vostres aules i
les vostres condicions.
Dir també a l’escola de la Ribera que d’aquí res, podem tenir una molt bona notícia. No
sé si donar-la o no, però sé que s’està treballant per fer una remodelació important.
L’altre dia vam passar, si no m’equivoco, per la Junta de Govern Municipal, la
remodelació del planejament, que segur que el Jordi ja ho tenia en ment, no? El tema de
la distribució de l’edifici. Estem treballant que es pugui ampliar aquell edifici i que hi hagi
com una rotació. Això és el que ens planteja el departament que vol fer. Ampliar l’edifici,
ampliar el pati. De part de l’Ajuntament havíem de cedir un tros de solar, s’ha fet una
redistribució amb tot el que hi haurà a la Ribera, i a priori, diuen que en dos anys, això ja
pot estar en marxa. Creuem els dits.
Volia acabar dient que després d’aquest temps de pandèmia en el que heu estat els
mestres, els docents i les directores fent hores, i ho sé de bona mà. A les direccions del
centre han estat 24 hores treballant, i segur que vosaltres també. Segur que us anirien
informant, aquest tanca, aquest no tanca, tu et quedes a casa, tu no et quedes a casa...
Són 24 hores al dia atents al telèfon i això realment no és viure. Crec que era el moment
de que el conseller no prengués aquest tipus de decisions de manera unilateral, sinó
que donés una miqueta de temps i una miqueta d’espai. Que ens recuperem, que
agafem forces, que tornem a parlar i que es parli des de consensos i no des de
imposicions. Com us vaig dir l’altre dia, qui millor per parlar de consensos que vosaltres,
que esteu cada dia a l’aula escoltant una opinió i escoltant una altra. Jo i el meu grup
ens sumem a totes i cadascuna de les reivindicacions que heu fet, perquè no podia ser
d’una altra manera.
Dir-vos també que en el proper consell municipal estaria molt bé que hi estiguéssiu
pressents i que podeu explicar aquesta situació allà i que podem parlar de quina manera
podem col·laborar a partir d’ara. Felicitats per organitzar-vos, felicitats per ser aquí i
moltes gràcies.
La Sra. del Pino pren la paraula: Aprofitant que avui esteu aquí, volem transmetre el
nostre agraïment per la labor que feu.
Molts hem estat educats en el marc de l’educació pública i per això no hem estat menys
que ningú que hagi estudiat a través d’escoles privades, concertades i demés. Tot sigui
dit. És veritat que el col·lectiu del professorat sempre se’ls carrega amb l’obligació
d’educar, ensenyar... Tenen una excessiva càrrega de treball i molts cops, ingratament
reconegut.
Sempre hem dit i molts pensem que, quan veiem la quantitat de nens que alguns han de
cuidar, diem que els hi estan pagant poc, que els haurien de pagar més. Quan veus per
allà, corrent 20 nens i cadascun amb les seves manies i les seves coses... I en aquest
cas, l’esforç que es fa des dels centres educatius i, sobretot la majoria, per no dir la
totalitat dels professors, sempre ho són per caràcter vocacional. Destacar la grandíssima
labor que feu.
Pel que fa a aquesta moció, des del nostre grup municipal, nosaltres farem un vot
diferenciat. Tenim un criteri respecte d’una cosa que és diferent. No significa que la
nostra idea o el nostre posicionament sigui l’encertat i el vostre sigui l’equivocat, però sí

que creiem que es pot pensar diferent i en el nostre marc democràtic ho podem fer. Dels
punts 1 a 10 votem a favor, el punt 11 votem en contra i dels punts 12 a 15 votem a
favor. Bàsicament, nosaltres creiem que podem introduir l’anglès dins de l’educació, i
que es faci una educació trilingüe i que es deixi el 25% de lliure disposició als centres
perquè sigui o bé en català, o bé en anglès, o en el que sigui. Simplement és un
posicionament que tenim, perquè quan sortim fora d’aquí, ens en adonem que el nostre
nivell d’anglès és força pobre, del tipus cafè amb llet a la plaça major, perquè ens fem a
la idea. El nostre posicionament sempre ha estat així i hem mantingut una mateixa línia.
No enganyem a ningú. Som reals i fidels al que pensem en aquest aspecte.
Per tant, sí que donem recolzament i entenem que s’hauria d’escoltar més. Un conseller
no pot governar a la ciutadania d’esquena a la ciutadania, essent el col·lectiu del
professorat o essent un altre col·lectiu, qualsevol conseller que se’l trobi. Pensem que
és molt trist que hagueu de demanar que se us escolti, quan hauríeu de ser els primers
als que s’hauria d’escoltar. Res més. Moltes gràcies per haver vingut a exposar aquesta
moció.
El Sr. Sánchez intervé: Potser parlar després d’altres grups té una avantatge i una
dificultat. L’avantatge és que sents els altres argumentaris, i la dificultat és que el que et
venen ganes de canviar el que portes tu. En tot cas, primer de tot, volia agrair també
l’assemblea d’Esquerra, on vam estar debatent el nostre posicionament en aquesta
moció, i els companys del servei d’educació d’Esquerra Republicana els hem demanat
també el seu parer, i als membres de la comunitat educativa de Montcada i membres de
l’Interassemblea Montcada en lluita, que també ens han ajudat amb el nostre
posicionament en aquesta moció.
Nosaltres li donarem suport a aquesta moció i farem un vot diferenciat, també, com deia
la companya de Cs, però en uns altres punts, no en els mateixos. Entrarem en els
continguts, no direm de l’1 al 10 i l’11 no per motius d’anglès, que això és el que em
motiva a respondre a la vostra intervenció, però centrem-nos en la vostra problemàtica,
que és el que hem vingut i al que heu vingut.
Abans que res, també us volia agrair a vosaltres l’exposició de motius i la capacitat
pedagògica que heu tingut tots dos per explicar-ho i dèiem amb l’Alcaldessa també, que
segurament amb voluntat de millor interlocució, i no atribueixo mala interlocució als
sindicats de mestres,eh? Vagi per davant, vull dir, perquè si dos no s’assabenten és
culpa dels dos, i ara esteu atribuint unes actituds despòtiques en la negociació, per part
dels representants del govern, que també podem entendre, si us assabenteu a nivell
comunicatiu. Però en tot cas, amb aquesta voluntat que expresseu i amb aquesta
capacitat pedagògica, és difícil no estar d’acord amb vosaltres o no tenir les bases per
seure per arribar a un acord i per negociar. En qualsevol cas, que se us escolti, el primer
punt, votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera, el segon punt que defensa
una educació pública democràtica i de qualitat, hi afegiríem en català, nosaltres també hi
donarem suport. A la inversió del 6% del PIB, també hi donarem suport. És veritat que
els pressupostos de la Generalitat s’han incrementat i s’han incrementat els imports
dedicats a educació, però és veritat que no arriba als 6% i que s’ha quedat amb el 3% i
si augmenten les inversions en educació i augmenta dins del total del pressupost, doncs
benvingut sigui l’augment d’inversions en educació, però no millorem el percentatge.
Amb la millora de les infraestructures i de la inversió en els centres educatius, sí que
m’agradaria entretenir-me una mica amb les inversions que s’han fet a Montcada. Més
que res, perquè a vegades ho hem comentat, que Esquerra Republicana té
responsabilitat en la conselleria d’Educació. Les inversions a Montcada han incrementat
molt, i no només és mèrit d’Esquerra, perquè se’ls ha donat suport per part dels Comuns
també, i amb les negociacions dels pressupostos, amb els Comuns, doncs temes com

l’Escola bressol de Can Sant Joan s’han posat conjuntament sobre la taula, les hem
lluitat i s’han aconseguit. M’agradaria repassar-ho una mica, perquè és veritat que
partíem d’una mancança d’inversions històrica a Montcada, que implica una degradació
dels centres, però que tot això s’ha revertit de manera espectacular, si ho mirem en
termes d’imports en el temps, invertits. L’ampliació de l’institut de la Ferreria, dels cicles
formatius, que es va fer al 2019, va suposar 2.180.000 euros d’inversió. L’institut escola
El Viver també hem signat el conveni d’1.800.000 euros d’inversió per convertir l’escola
el Viver en un institut escola, més la construcció d’una escola bressol. És veritat que
partien d’una escola bressol, que no té condicions de salubritat i s’havia de fer i és
inexcusable. Però és veritat que s’ha fet i s’està fent. A l’institut de la Ribera sí que s’han
fet inversions, i del 2017 al 2019 s’han invertit 614.000 euros, en gimnàs, vestidors i
impermeabilitzacions. A l’institut escola Mas Rampinyo hi ha un pressupost... Em ve de
gust repassar les inversions, perquè jo crec que una comparativa amb l’històric que hem
tingut de mancança d’inversions, n’hem de ser conscients i ho hem de dir. El que dèiem,
l’institut escola Mas Rampinyo ha invertit i pressupostat 958.000 euros i aquesta
ampliació arribarà als 3.000.000 d’euros d’inversió. Tot això, és veritat que ve d’una
mancança històrica i que no és suficient. Jo crec que és un salt espectacular però no és
suficient. Heu parlat de l’institut Montserrat Miró i tots som conscients de la situació de
degradació de l’institut Montserrat Miró i les dificultats de reformar-ho, perquè l’espai no
reuneix els requisits legals per una reforma o per una nova inversió amb tot el que això
suposa. A la Ribera és veritat que és insuficient el que s’ha fet i que nosaltres com
Ajuntament, sobretot en el mandat passat, vam haver de fer actuacions d’arreglar
lavabos a l’escola el Turó, perquè no funcionaven els lavabos. Això és penós.
L’ajuntament va actuar de manera subsidiària, amb la voluntat de que el Departament
d’Educació assumeixi les seves responsabilitats i pagui el que s’ha invertit. Això ho
reclamarem i hem actuat de manera subsidiària on no han arribat les inversions de la
Generalitat. Però sí que és veritat que aquestes inversions han fet un salt espectacular i
ho diuen els números, i ha estat amb aquesta conselleria. Partíem d’un històric de
mancances i no es pot arreglar tot. La Ribera i sobretot el Montserrat Miró segueixen
mancats. En tot cas, seguint amb els punts, votarem a favor d’aquest punt i dels punts
següents. També de la disminució de les ràtios, que s’ha començat per P3, i que això
s’ha d’anar consolidant i s’ha d’anar incrementant. Les ràtios estan baixant, i per tant,
mantens la plantilla de professors i no els destines a altres àmbits. Això respon a una
voluntat d’anar baixant les ràtios curs per curs. Jo crec que aquí hi ha més un problemes
de forma que de decisions. Escoltant-vos, des del desconeixement. Perquè es clar, si
tenim unes retallades des del 2008 que no s’han revertit i que es comencen a revertir...
Ara tenim una vaga en l’any 2022, però les retallades no són d’ara del 2022. No sé si
m’explico. Segurament, aquí hi ha mesures que s’han d’implementar per millorar
l’educació pública, evidentment. Segurament s’estan començant a implantar, però
genera un conflicte, que és evident. Segurament hi ha un tema de continguts i un tema
de formes. Jo veient les ràtios que teníem a Montcada i les inversions que estem tenint a
Montcada, jo crec que podem estar satisfets. El que passa és que la magnitud de la
problemàtica i el vostre descontentament, fa que haguem d’estar més preocupats que
no satisfets. Amb això estem d’acord. Per tant, en la disminució de les ràtios sí que
votarem a favor i els dos següents punts són en els que votarem en contra. La retirada
del nou currículum perquè ve marcat per la Unió Europea i per l’Estat i pel que dèieu de
la LOMCE i del nou calendari escolar, que són els punts pels que votarem en contra. El
següent vam tenir un debat en l’Assemblea d’Esquerra. Ens abstindrem en el tema del
decret de plantilles. Perquè enteníem que si s’ha de defensar un projecte d’escola, una
autonomia de centre i un apoderament de les direccions perquè puguin triar part del seu
perfil del professorat... Dic ens abstindrem perquè ens va generar un debat. Perquè si

això ha de portar que hi hagi una arbitrarietat i un nepotisme amb la contractació... Jo no
vull pensar que els directors de l’escola es mouen per aquests criteris. Per tant, han de
tenir una certa autonomia. Però bé, si l’efecte que produeix és contrari, doncs tenim un
problema. Per tant, aquí vam dir d’abstenir-nos, perquè veiem que hi pot haver efectes
perversos pel que fa a qualsevol decisió que es prengui. O les bones eines que pots
posar i si s’utilitzen adequadament poden ser positives i si s’utilitzen negativament
malament rai, està clar.
Amb el tema de la interinitat i d’aquests processos d’estabilització també votarem a
favor. Va sortir també el tema de que el còmput de l’experiència en el vostre sector, a
l’hora de consolidar una plaça té menys pes que en altres sectors i això generava
preocupació en els professorats que tenen una experiència, però no tenen un increment
de formació, per dir-ho d’alguna manera, i això generava debat, però votarem a favor.
En el tema de la immersió lingüística estem totalment a favor, però recordar també que
el qüestionament de la immersió lingüística ve d’un atac d’instruments de l’Estat i de
partits polítics com Ciutadans, que per això s’han posicionat en contra, i de sentències
judicials. En aquest sentit, celebrar l’acord al que s’ha arribat per part de Comuns, de
Junts, de PSC i d’Esquerra Republicana per garantir un model d’immersió lingüística.
Som coneixedors tots de les dificultats. Agrair en aquest sentit que no es polititzi la
llengua, que anem tots a una i intentem defensar el model d’immersió lingüística,
perquè ha de ser una garantia d’igualtat, d’integració i d’igualtat d’oportunitats i així ho
hem parlat i s’ha exposat per part de molts representats en aquest plenari. Que
Ciutadans digui que hem de millorar el nivell d’anglès, quan som conscients que el nivell
de català a dia d’avui és un problema en un municipi com Montcada, em dol de sentirho. Evidentment, hem de millorar el nivell d’anglès, però que això vagi en contra de la
immersió lingüística i que s’impugni un acord perquè hi ha els Socialistes, Esquerra i
Junts per blindar el que es pugui fer dintre del marc legal que hi ha amb les sentències
judicials ens és complicat, doncs no ho entenem i no ho compartim. Evidentment. Els
altres punts els votaríem a favor, de la reversió de les retallades i d’aquesta voluntat de
respecte del col·lectiu educatiu. És veritat que quan tens una responsabilitat de govern
has de defensar l’educació pública i posar al centre a l’alumnat. El paper que tenen els
sindicats de treballadors és un paper de defensar també les condicions laborals dels
treballadors. No és la prioritat que hauria de tenir el departament... Però evidentment,
vosaltres sou les eines per implementar les polítiques. Ho dic també pensant ara...
Nosaltres defensem als funcionaris i a la funció pública, però la nostra prioritat és
millorar les condicions de vida de la ciutadania. I per fer-ho, si tens funcionaris que estan
motivats i ben reconeguts i amb els millors drets del món, doncs és el que es necessita.
Els mestres, sou l’instrument que ho ha de fer i esteu a primera línia. Tenim situacions
socials complicades i difícils i si tenim una inflació prevista d’un 10% amb el
manteniment dels salaris, o de gent que ja està fora del sistema o que li costa arribar a
final de mes, doncs és veritat que esteu a primera línia de necessitats educatives
especials en molts sentits, però també en un sentit social, que és problemàtic. En tot
cas, nosaltres diem que l’educació i la feina de qualitat és la millor política social i la
millor eina d’integració. En un municipi necessitat de cohesió com Montcada, doncs per
això donem suport en gran part a aquesta moció.
La Sra. Fernández expressa: Quan preparava aquesta intervenció em sortia la part
docent, perquè formo part del col·lectiu, però sí que és veritat que ara estic asseguda
aquí i formo part de la part política. Però em mossegava la llengua moltes vegades a
l’hora de preparar la intervenció, per coses molt evidents, que veiem a l’aula, que ho
patim amb els nostres alumnes, i en el dia a dia de la precarietat amb la que treballem i
desenvolupem la nostra feina.

Abans de començar, volia fer un petit incís al senyor Sánchez. Traient les construccions,
presumir de petites reformes i anomenar-ho inversions, doncs home, anar arreglant
cosetes, quan hi ha edificis que tenen més de trenta anys... Arreglar una caldera, etc...,
reformes tampoc... Però bé, deixem-ho estar.
La societat ha canviat, i els que eduquen els adults del futur, davant seu tenen molts
reptes. Hi va haver un temps en què els professors i mestres eren figures respectades
fins a la veneració, les opinions dels quals no admetien cap crítica. Aquells que eren
anomenats mestre, el professor, la senyora professora i que els actuals mestres
recordem amb certa enyorança, pel reconeixement social que teníem. Però el profund
canvi social de les últimes dècades, demana una altra mena de professors. Un mestre
ara necessita coneixements tecnològics, una gran flexibilitat i empatia per poder fer front
a una complexitat molt gran. La seva presència, participació i progrés d’aquells que es
troben en desavantatge educatiu. Sigui perquè tenen necessitats educatives especials,
alguna malaltia, perquè es troben en una situació econòmica desfavorida, per falta de
coneixement de la llengua, perquè també hem d’atendre a nouvinguts i hem de fer una
acollida i una inclusió, a vegades precària. Això no va únicament de millores salarials,
això va desmantellament de l’escola pública catalana i de desprestigi cap al col·lectiu
docent. L’esgotament que porten tots els professionals de l’educació, atacs constants,
atempta contra els drets i deures dels infants a rebre una educació pública, catalana, de
qualitat. Ens demanen més, els demanem més, i cada dia més. Sotmesos a nivells
d’estrès elevats. Això va també de salut, de dignitat, de reconeixement. Totalment
d’acord amb que cada cop més, trobem un conseller més dèspota, autoritari, amb una
actitud de desinterès en negociar, que no demana la mediació per seure amb el comitè
de vaga i trobar una sortida al conflicte. Tota la comunitat educativa, famílies, equips,
estudiants, treballadors... No només nosaltres, els partits de la oposició, denunciem el
perill real de col·lapse de l’educació pública. Cambray no es capaç de fer el mínim gest,
demostrant el seu tarannà immobilista i autoritari. Els docents també han patit dos anys
de pandèmia, sense els recursos necessaris, sumats a les retallades de fa més de deu
anys i el modus operandi d’aquesta administració. Perquè fem de gestors, de psicòlegs,
d’infermers i infermeres, de mocador de llàgrimes, fem de tot. Se’ns demana estar
actualitzats, formació continua, ser flexibles, ser súperwomans i el que som és gent amb
molta vocació i molt amor per l’educació. Ningú ve a l’educació, ni a fer-se ric, ni a tenir
un status social, ni a tenir una casa. Només volem una casa digna i viure dignament.
És cert que aquí a Montcada, el departament ha fet diverses inversions, però encara són
molt insuficients per revertir tota la precarietat que arrosseguem, que es porta
arrossegant des de fa molts anys. El nostre partit es suma a totes les reivindicacions de
la Interassemblea Local Montcada Lluita. Si hi donem voltes, i jo que ho conec en
primera persona, tenim centres que entres i sembla que vagis un programa de
“Cuéntame” perquè pots estar a 30 o 40 anys enrere. Perquè amb l’educació de les
nostres filles, i ara parlo com a mare també, ni un pas enrere. Perquè aquells que
formen part de l’educació formal, no poden viure i treballar amb precarietat. Els docents
treballen amb el més important de la nostra societat, que són els nostres fills, les nostres
filles, els nens i les nenes. Els confiem el futur i moltes hores, que els pares no gaudim
d’ells. Els donem el millor de la nostra vida, que són els nostres fills. Avui a ells els
donem veu, aquí al ple. M’ha agradat molt escoltar-vos.
Per acabar m’agradaria afegir que em sento molt i molt orgullosa, i això sí que
m’agradaria que m’escoltés el grup de Cs, perquè gràcies a la immersió lingüística, avui
puc fer aquesta intervenció totalment en català. La puc fer en castellà, però he decidit
fer-la en català i puc parlar i canviar d’idioma sense cap problema. I no necessito que un
jutge em vingui a dir que necessito un 25% de castellà, ni un 25% d’anglès, ni qualsevol
altra idioma. La immersió lingüística ha funcionat i funcionarà. Per què no pot funcionar?

Moltes gràcies per tota la feina que realitzeu, per l’amor a la professió, i als nostres fills i
filles. Al final, a l’alumnat.
La Sra. Segovia afegeix: Jo no vull fer-vos estar aquí molt més temps, sí que crec que hi
ha coses que s’han dit que no són del tot així. És amb el tema de les inversions. No hem
fet només els lavabos de l’escola El Turó. No hem fet només petites inversions. Des de
que nosaltres estem al govern, portem aproximadament, i us ho podem mirar, més de
500.000 euros en inversions a les escoles públiques, quan no és competència de
l’Ajuntament. Perquè la competència de l’Ajuntament és només la consergeria i els petits
manteniments. Des de l’Ajuntament, des de que estem al govern, hem posat aires
condicionats, vestuaris, calefaccions i hem reformat tots els lavabos de les plantes
baixes de les escoles P3 públiques. Per tant, són grans inversions de les que podem
estar molt orgullosos i orgulloses.
Després amb el tema de les ràtios. Tens tota la raó. La baixada de ràtios té a veure amb
la baixada de natalitat, i una baixada de natalitat molt important. Probablement, el
departament podria haver dit, retallem aules i mantenim la ràtio. Però crec que ha estat
encertat mantenir aules i baixar ratis i esperem que es pugui mantenir. Però sí que és
veritat que respon a això. També per altra banda, el tema de les construccions i de totes
les obres. Han fet moltes inversions a Montcada i estem molt contentes, però també té a
veure amb la resposta a la necessitat que hi ha d’escolarització. Que amb això, és
obligatori que facin construccions. És a dir, sigui el poble que sigui, on sigui, si hi ha
molta natalitat i hi ha necessitat d’escolarització, és obligatori. Al primer que han de
respondre és a l’escolarització. No em vull estendre més. Crec que no em deixo res
més.
La Sra. Alcaldessa conclou: Simplement, per tancar el punt a mi m’agradaria agrair a
tota la família que formeu part de l’educació pública, perquè malgrat els estigmes i la
manca de recursos que ens heu explicat i que en som conscients, sou un miracle
d’institució que aixeca la persiana cada dia, que es reivindica com un model d’èxit, de
qualitat, d’inclusió, de cohesió social, d’igualtat d’oportunitats i de vincle amb el territori.
Per tant, aquest és el model d’educació que defensarem avui, que hem defensat sempre
i que defensarem quan i on calgui. Per tant, tot el nostre suport i si necessiteu res, ja
sabeu on ens teniu.
Vist el text de la moció, presentada pel grup municipal ECPMIR, el text de la qual és el
següent:
“Desde fa un temps les relacions amb el Departament d’Educació, encapçalat pel
senyor Cambray, s’han tensat tant que finalment la corda s'ha trencat. Cal recordar
també que fa una dècada, amb la crisi del 2008 vam patir un empitjorament de la
qualitat del sistema educatiu i diverses retallades, moltes de les quals actualment
encara no s’han revertit. A més a més, la publicitat negativa que s'ha abocat als mitjans
de comunicació sobre el col lectiu docent per part del conseller, ha let que els
docents ens comencem a mobilitzar, si és que maí ho havíem deixat de fer. I les .docents
de Montcada i Reixac també ens hem sumat a aquestes accions reivindicatives per
aturar el conseller.
Així doncs, des de diversos centres educatius de Montcada í Reixac, tant de primària
com de secundària, hem creat assemblees de docents per parlar, debatre i compartir, i
per poder portar a terme accions de protesta contra la política actual del Departament
d’Educació, cada cop més dèspota i autoritària. Aquesta iniciativa ha traspassat les

portes dels centres i s’ha creat al municipi una inter-assemblea local anomenada
“Montcada en lluita” per dur a terme accions de lluita conjuntes. Actualment estem
units en assemblea els centres de primària: El Turó i el Reixac, i tres instituts de
secundària: La Ribera, la Ferreria i el Montserrat Miró i Vilà, però volem sumar tots els
esforços possibles per reivindicar i que no mori l’educació pública en què sempre hem
cregut, que és un dels pilars de la societat del benestar i un servei a tota la població
que genera equitat i igualtat d’oportunitats.
Punts d’acord:
1. Volem que el departament d’Educació de la Generalitat ens escolti i segui
amb nosaltres a negociar una solució conjunta a aquest conflicte d’interessos
dispars. La necessitat d’una negociació real ja! Prou imposicions!
2. La defensa d'una educació pública, democràtica i de qualitat per a tot
l’alumnat de Montcada i Reixac i de tota Catalunya.
3. La inversió del 6 % del PIB en educació, tal com va determinar la LEC al 2009.
4. La millora, renovació i adequació de les infraestructures i els materials dels
centres educatius segons l’actual renovació pedagògica.
5 La necessitat d'augmentar els recursos humans: mestres, TEls, professorat
de secundària, el personal d’atenció a la diversitat (mestres d’educació
especial, psicopedagogues als centres i als EAPs, ventiladors, integradors
socials, dotacions d’aules d’acollida i suport lingüístic... ) per a la
implementació d’una escola inclusiva real que desplegui correctament, i amb
tots els recursos necessaris, el decret d’incIusió del 2017.
6. La disminució de les ràtios per a la personalització real de l’aprenentatge,
perquè l’alumnat pugui rebre l’atenció més individualitzada possible.

7. La retirada del nou currículum, ja que no s’ha arribat a cap consens amb la
comunitat educativa, retalla les hores de les especialitats de forma arbitrària i
manca un pla estratègic per a la seva acció.
8. La no imposició del nou calendari escolar, ja que en cap moment el
Departament d’Educació ha debatut amb la comunitat educativa ni amb les
representants de les treballadores, ni sobre el canvi en la temporalització del
curs ni sobre les conseqüències d’aquesta modificació.
9. La derogació del decret de plantilles per permetre el reton a la democràcia
als claustres dels centres educatius.
10. L’aturada de l’abús de temporalitat del col·lectiu interí amb uns processos
d’estabiIització justos per tothom.
11. La defensa de la immersió lingüística, que durant dècades ha permès
l’aprenentatge del català a l'escola, per garantir en qüestions de llengua la
igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
12. La reversió de les retallades del 2012, que afectaven tant a drets i condicions
laborals de les treballadores com a la qualitat del sistema educatiu públic.
Per exemple, el cobrament de les colònies ga que impliquen nocturnitat i 24
hores de guàrdia), el restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades
(18 hores a secundària i 23 a primària), el retorn al caràcter lectiu de les
dues hores de reducció per al personal major de 55 anys, la recuperació del
poder adquisitiu perdut per la no actualització dels salaris amb l’lPC o el
retorn al reconeixement del primer estadi laboral dels 9 als 6 anys. Som

l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol on encara no s’han revertit
unes retallades de fa més de 10 anys.
13. Que no se segueixi aplicant una política educativa neoliberal amb interessos
econòmics d’empreses privades, que impliquen la privatització i el
desmantellament del sistema públic.
14. Que el conseller respecti el col·lectiu docent i treballà en pro del
reconeixement social que ens mereixem com a professionals de l’educació
que som.
15. Donar trasllat d’aquesta moció al Consell Escolar Municipal, les
AMPAS/AFAS/AFIs així com als centres educatius del municipi, al Govern de
la Generalitat, al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als
Serveis Territorials del Departament d’Educació, als grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya i els sindicats: CCOO, UGT, USTEC, Intersindical,
ASPEPC, CGT Ensenyament i FEUSOC Federació Ensenyament “
El Ple acorda APROVAR-LA, amb el vot a favor de tots els punts de la moció dels
membres dels grups municipals ECPMIR (6) i PSC-CP (4); amb l’abstenció al punt 9, el
vot en contra dels punts 7 i 8, i el vot a favor de la resta de punts, dels membres del grup
municipal ERC-AM (5); i amb el vot en contra del punt 11 i el vot a favor de la resta de
punts, dels membres del grup municipal Cs (3).
5.2.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL Cs RELATIVA A LA CREACIÓ D’UN CENS DE
LOCALS COMERCIALS I ACTIVITATS COMERCIALS A MONTCADA I REIXAC.
La Sra. del Pino presenta la moció: Aquesta moció que presenta el nostre grup
municipal relativa a la creació d’un cens de locals i activitats comercials en el nostre
municipi, som conscients que la gestió i la dinamització de qualsevol de les vessants en
el nostre municipi, és una cosa que ocupa i preocupa a tots els dirigents municipals, no
estem dient una obvietat. El que passa és que al marge de les iniciatives, campanyes i
projectes que s’han presentat i han tingut més o menys èxit, hem de crear més eines
que permetin tenir un coneixement real dels locals comercials i les activitats que es
realitzin en els mateixos.
Amb el cens que proposem que sigui creat, podríem abordar la problemàtica d’alguns
locals, amb molts locals buits que hi ha al nostre municipi, alguns que porten tancats i
que la gent tingui coneixement d’alguns que han deixat de prestar activitat i s’han tancat
i emprenedors que volen obrir activitats, que tinguin una informació real i actualitzada.
Amb aquest cens volem facilitar tant als emprenedors com a la rotació d’activitats i reduir
al màxim el temps d’inactivitat de locals. Posar en el mercat la oferta i la demanda per
poder assessorar sobre preus, mitjans, mitjans de traspàs i altres dades d’interès pels
emprenedors i propietaris. Així podríem tenir amb aquest cens un major control i
coneixement sobre les activitats i documentació administrativa.
Per això, portem avui al ple aquesta moció, reconeixent que hi ha coses que es fan des
de l’Àrea de Comerç en aquest cas, que tenen propostes, projectes i demés, però que
hem de començar a posar unes petites eines i uns petits avançaments per després anar
construint la mateixa dinàmica i de direcció en què es faciliti i beneficiï, en aquest cas, al
comerç de Montcada.
El Sr. Serratosa, regidor del grup municipal ERC-AM, expressa: Hola bona tarda. Aquest
punt d’acord que vostès demanen ja està fet. A la tardor del 2020 ja es va presentar la
taula d’emergència, en què vostès estaven presents, la creació del cens de locals buits.

A mitjans del 2021 també es va fer un estudi de tots els locals comercials de Montcada,
per tipologia i per ubicació, i també es va presentar a la taula d’emergència. No entenc
ben bé el que vostès demanen, perquè són dues actuacions que ja estan fetes i en el
desenvolupament econòmic local, si qualsevol emprenedor ve a preguntar quins locals
hi ha i quina és la tipologia de locals que existeixen es pot donar aquesta informació. Jo
amb aquest únic punt d’acord d’aquesta moció, com ja està realitzada, votarem en
contra. No perquè estiguem en contra d’això, sinó perquè ja està realitzada aquesta
tasca.
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, intervé: Jo faré una deferència amb
la senyora del Pino i parlaré en castellà, perquè vegi que la immersió lingüística
funciona. El nostre municipi necessita qualsevol iniciativa per dinamitzar el comerç de
proximitat. Això és evident. Necessitem que tant Ajuntament com Associacions de
comerciants treballin en conjunt per aconseguir dinamitzar més el comerç local i donar a
conèixer tota la varietat que tenim al municipi, pel coneixement dels ciutadans. Nosaltres
l’any 2020, al ple ordinari de febrer, ja vam fer un prec sobre el tema, i si no m’equivoco,
pel que fa al cens crec que ja està fet un, que ja es va treballar i m’agradaria conèixer
com pensen reduir vostès el temps d’inactivitat dels locals que indiquen en el punt 3.
També creiem que és necessari que els comerciants estiguin associats perquè es
puguin escoltar les demandes i poder canalitzar-les a través dels mateixos, que ara
desgraciadament, si no m’equivoco, queda només una associació de comerciants. Totes
les iniciatives que es duguin a terme, vinguin d’on vinguin, per poder dinamitzar el
comerç, seran sempre benvingudes. Com ha dit el regidor Serratosa, jo crec que està tot
recollit en aquests tres últims anys, des del 2019. Valorem positivament que vostès
insisteixin, però nosaltres en aquest cas, votarem abstenció.
El Sr. Serratusell, regidor del grup municipal ECPMIR, expressa: El cens de locals
d’activitats que proposen ja existeix. És un cens de comerços de botigues i locals buits
fet l’any 2020 i actualitzat l’any 2021. A Promoció Econòmica tenen el visor d’empreses
a la web, dins l’apartat de polígons de Montcada i Reixac i activitats també té la seva
base de dades, actualitzat periòdicament. En un futur, mitjançant el programa GIA que
és el gestor d’informació d’activitats de la Diputació, les bases de dades s’integraran en
una sola i serà pública. Des de Promoció Econòmica i el Programa Emprèn, ja es dona
tot el suport als emprenedors, ajudant des de la idea inicial del negoci fins a la posada
en marxa de l’empresa, amb assessoria pel Pla d’Empreses, seguiment i
acompanyament en els períodes inicials. Recomanacions i propostes de millora. Per
tant, el nostre vot serà en contra, perquè el que hi ha escrit a la moció, ja està fet.
La Sra. del Pino manifesta: Contestaré per parts. El cens com a tal no està fet. Es
reclama, a més, des de les diferents reunions que s’han fet, que la informació no arriba a
les associacions, ni a molts comerciants. Es tracta de fer un cens per tenir localitzades
les dades de tothom i que la informació flueixi, no només a través de les associacions de
comerciants, que està molt bé, però no tothom vol estar en una associació de
comerciants, i és molt lícit i respectable. Es tracta de que es pugui fer així i que es
permeti que amb aquesta informació qualsevol persona de Montcada o de fora de
Montcada que vulgui invertir, tenir un negoci, posar alguna cosa, sàpiga exactament el
que hi ha. El que es va fer va ser un estudi. Durant el 2020, efectivament, que se’ns va
passar i vam discutir sobre el mateix. Però cens com a tal, tal i com es recull aquí, no
n’hi ha.
Pel que fa al senyor Iruela, jo puc parlar català quan vulgui, ho vulgui o no. És la meva
decisió. No és seva. Ja sé que vostè està una mica obsessionat amb mi. Ja li he dit, li

puc donar una foto i li puc dedicar per Nadal, com faig amb els nens. Deixi de fer
al·lusions, perquè lo únic és que quan un vol ser graciós, no pot ser graciós, perquè s’ha
de tenir talent inclòs per fer un acudit. I crec que vostè no és un geni. Puc parlar en
l’idioma que vulgui, perquè per això hi ha una cosa que es diu democràcia. No sé si se’n
recorda o el dia que ho van explicar a l’escola vostè estava a la cafeteria. No ho sé. Però
un pot parlar en l’ idioma que vulgui. Del que es tracta és de que aquelles persones que
consideren que tenen un dret legítim, lícit recollit en una sentència, i recollit a més a
més, per recomanacions de la Unió Europea de que es doni l’educació en castellà, es
permeti. Es tracta de respectar el que digui la majoria, respectant les minories. A més a
més, hi ha una sentència judicial que parla d’això. La gent hi pot anar. A mi no se
m’acudiria anar al col·legi a demanar el 25% del català, però sí que aniria al col·legi a dir
que la meva veïna vol el 25% de català o de castellà. És igual.
El Sr. Serratosa aclareix: Vostès aquí demanaven la creació del cens dels locals i
activitats. Això està recollit. En el sentit que vostè diu que no els hi arriba la informació,
en el 2021 vam fer un porta a porta amb els agents cívics que van a recollir totes les
dades, tenim les dades totes recollides de la gent que les va voler donar. Farem una
segona batuda, que no sé si s’ha començat a fer o no, per ratificar les dades que tenim
recollides, si són certes o no, i acabar d’agafar les dades que quan van passar els
agents cívics o el local estava tancat, o no van poder o no van voler donar les dades, per
ampliar tota aquesta base de dades que tenim, que sí que és cert que la teníem
desactualitzada i moltes vegades la comunicació de l’Ajuntament cap als comerciants o
cap els comerços no arribava perquè la base de dades estava desactualitzada. Tot això
s’està fent, s’està recollint i s’està treballant. Només volia puntualitzar això.
La Sra. Alcaldessa afegeix: De totes formes afegir, Sra. del Pino, que no és tan un
problema de la base de dades, és un problema de que els comerços s’associïn a les
associacions de comerciants. L’Ajuntament no pot fer d’interlocutor amb tots i cadascun
dels comerços i dels negocis que hi ha en aquest municipi. Del que es tracta és de que
s’associïn i per això, també des de la regidoria de Comerç, el que es farà és a través de
la subvenció de l’Aprop, amb aquest dinamitzador de comerç, incentivar, animar i
engrescar a tots els comerciants, perquè s’associïn en alguna de les associacions i que
hi podem arribar, que els arribi la informació i que els arribi tot. Sinó és realment
complicat, i més si tenim en compte la configuració geogràfica de Montcada.
Vist el text de la moció, presentada pel grup municipal Cs, el text de la qual és el
següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La gestió i la dinamització en qualsevol dels seus vessants del comerç de proximitat a
Montcada i Reixac, ha estat un tema recurrent que ocupa i preocupa tots els partits que
formem part de l'Ajuntament de Montcada.
S'han presentat iniciatives i s'han dut a terme en els darrers temps, així com campanyes
i projectes dedicats a tal fi, amb més o menys èxit, però el que és clar és que si volem
continuar apostant per polítiques que promocionin i dinamitzin el comerç local, hem de
crear eines que ens permetin tenir un coneixement real dels locals comercials i de les
activitats que s'hi realitzin.
Amb aquesta informació podríem elaborar iniciatives eficients que permetin la
col·laboració publico privada, en crear un cens de locals comercials tindríem la

informació més actualitzada de l'estat físic i d'ús dels locals, així com de l'activitat que
desenvolupen i de les llicències, actuacions comunicades i declaracions responsables
que componen la informació administrativa.
Amb aquest cens de locals podríem abordar la problemàtica de molts locals buits al
nostre municipi que porten tancats molts anys i que originen diferent problemàtica, fins i
tot convivència i de salubritat. D'aquesta manera es podria crear un portal web amb la
informació següent:
Borsa de traspassos on els comerciants on els comerciants puguin donar publicitat a la
seva intenció de transmetre el seu negoci, i els futurs emprenedors puguin estar
informats sobre els locals comercials disponibles
Estudi del punt de venda o diagnòstics comercials. Ajuda al projecte de reforma del punt
de venda.
Amb aquest tipus d'actuacions, compatibles amb les que ja s'estan duent a terme des
del consistori en aquest moment i d'altres que segur que sorgiran, es podrien assolir els
objectius següents:
Facilitar a l'emprenedor l'accés als locals de negoci sense activitat.
Fomentar la rotació d'activitats a les zones de concentració de serveis o comerços
(eixos comercials)
Reduir al màxim el temps d‟inactivitat dels locals. Conèixer el mercat d'oferta i demanda
per poder assessorar sobre preus mitjans, temps mitjà de traspàs i altres dades d'interès
per als emprenedors i els propietaris.
Des de Cs som conscients de la realitat econòmica del nostre municipi i de les seves
dificultats econòmiques, per això en aquesta moció no posem terminis per dur-la a terme
ni entrem en la forma jurídica i de gestió. Això sí, entenem que s'hauria de comptar amb
les associacions de comerç de Montcada i Reixac, així com dotar econòmicament en els
propers pressupostos.
La iniciativa que avui portem al ple, ja ha estat posada en marxa per nombrosos
municipis com Saragossa, Terol, Eivissa, Dénia, entre d'altres. A la vista de les dades
recopilades, aquestes han pogut posar en marxa diferents iniciatives que han millorat
significativament el seu comerç local, així com obtenir un major control i coneixement
sobre les activitats i la documentació administrativa.
Per tot això exposat, El Grup Municipal de Cs a Montcada i Reixac, proposa al Ple de
l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar el Govern Municipal a la creació d'un cens de locals i activitats del
Municipi de Montcada i Reixac “
El Ple acorda NO APROVAR-LA, amb l’abstenció dels membres del grup municipal
PSC-CP (4); el vot en contra dels membres dels grups municipals ECPMIR (6) i ERCAM (5); i el vot a favor dels membres del grup municipal Cs (3).
5.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL Cs PER A L’ESTUDI DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CIRCUITS DE CALISTENIA ALS BARRIS QUE NO TINGUIN AQUESTA
INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA.

El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, presenta la moció: Fer exercici constitueix
una de les activitats més beneficioses per ser humà, tant a nivell físic com a nivell
psicològic. Els seus beneficis són àmpliament coneguts i l'Organització Mundial de la
Salut recull els següents: ajuda a prevenir malalties com la diabetis i les malalties
cardiovasculars, redueix els símptomes de malalties mentals com la depressió i
l'ansietat, és positiu per al desenvolupament i creixement dels joves, etc. Així mateix, un
dels seus beneficis més immediats és el gaudi per part de les persones que el
practiquen.
Segons l'OMS, els adults d'entre 18 i 64 anys haurien de fer exercici moderat al llarg de
la setmana almenys durant 150 minuts, és a dir, com a mínim 20 minuts al dia. Així
mateix, recomana la realització d’activitats d'enfortiment muscular com a mínim 2 cops
per setmana. Segons l'OMS, 1 de cada 4 persones no assoleix aquests nivells mínims
de pràctica esportiva. La promoció d'estils de vida saludables que incloguin la pràctica d’
esport de manera regular, així com una alimentació equilibrada, especialment entre els
més joves, és una responsabilitat que s’ha d’adoptar des de diferents estaments públics,
en la línia del que ve establert a l'article 43.3 de la nostra Carta Magna.
La major part de la població de Montcada i Reixac en té entre 15 i 64 anys, és a dir, la
majoria de la població del municipi es troba a la franja d'edat en què es tenen les millors
capacitats per realitzar esport i en què es recomana l'exercici moderat diari i la pràctica
de exercici d'enfortiment de músculs tal com s'ha esmentat anteriorment.
Entre els diferents esports que han anat sorgint en els darrers temps destaca l’“Street
Workout” o Calistènia. És una pràctica esportiva que va néixer als Estats Units i que està
en alça a Espanya. Cada cop més, compta amb un major nombre d'aficionats al nostre
país, comptat ja amb una Associació Espanyola de Calistènia. Es tracta d'un esport
l'acceptació del qual va en augment especialment entre els joves, encara que un altre
punt interessant rau en el fet que pot ser practicat per qualsevol tipus de persona,
independentment de la seva forma física o edat, ja que els exercicis s'adapten en
intensitat i dificultat a les capacitats de cada individu. Amb aquesta modalitat esportiva
s'aconsegueix una millora de la musculatura, l’agilitat, la força física i la flexibilitat. Els
circuits de calistènia tenen un gran nombre de beneficis, ja que és un esport
completament gratuït, de fàcil accés, inclusiu i que fomenta l’ús dels nostres parcs i
espais públics. Així mateix, es fomenta l'exercici d'enfortiment muscular a l'aire lliure,
evitant les aglomeracions que es poden produir a espais tancats i que poden suposar un
impediment per a molts ciutadans. A més, la persona que practica calistènia requereix
d’una inversió mínima, només roba còmoda.
Actualment, la nostra ciutat disposa d'un sol circuit de calistènia ubicat darrere del
pavelló Miquel Poblet que compta amb un important nombre d'usuaris. Vista la
morfologia disgregada del nostre municipi dividit en nombrosos barris a causa de les
vies de tren, els rius i les carreteres que el creuen trobem que cal que s'instal·lin aquests
circuits a més punts del municipi per crear així una xarxa de circuits de calistènia
fàcilment accessibles per tots els habitants de Montcada i Reixac i fomentar així
l'exercici a l'aire lliure sense que sigui un problema l'accés, ni la distància a aquestes
infraestructures esportives.
En base a allò exposat, advoquem per la instal·lació progressiva de més circuits de
calistènia en aquells barris de Montcada i Reixac que no comptin encara amb aquesta
infraestructura i que tinguin la possibilitat de construir aquest circuit en zones a les quals
s’hi pugui accedir amb facilitat. El parc de la Llacuna, el parc de les Aigües, la plaça de
Santa Maria de Montcada i el parc de Can Cuiàs podrien ser les zones escollides amb
aquesta finalitat. Des de Ciutadans, a més, pensem que aquest projecte hauria
d’incloure un espai adequat per a la pràctica d’aquest esport, com terra de goma, una
bona il·luminació, un conjunt d’elements i aparells complert com per exemple, barres

portico, barres paral·leles, escales, espatlleres, anelles, mini obstacles, calaixos i bancs
de treball.
El Sr. Garrido intervé: Com equip de govern i concretament, des de la regidoria
d’Esports, podem estar d’acord amb la introducció, però és veritat que els punts d’acord
no els entenem gaire, com ha passat amb la moció anterior. Jo no sé si com a Cs, com a
oposició, vol fer coses o proposar coses, però abans de fer-les, si us plau, mireu-vos bé
si estan fetes o no. Concretament el parc de la calistènia, amb pressupostos
participatius, es va fer aquest circuit que hi ha darrera del Miquel Poblet, conjuntament
amb els participants i concretament aquest any, un pressupost participatiu va guanyar a
les pistes d’atletisme i, a més a més, portem una partida de 10.000 euros que està
inclosa a una de 60.000 euros que anirà destinada també a un nou circuit de calistènia.
Cada any, és una aposta com equip de govern i com a regidoria d’Esports, s’aniran
ampliant aquests circuits de calistènia, ja que tenen un número elevat d’usuaris.
Concretament, aquests 10.000 euros que hi ha per a aquest any, el punt d’acord que diu
que abans de la primavera de l’any 2023 es faci, cal dir que efectivament, estarà
justament ja fet aquest nou circuit de calistènia, ja que s’haurà de fer abans del 31 de
desembre i que segurament es farà al parc de Can Oller, per començar altres anys amb
altres emplaçaments.
Per tant, no afegiré res més. Només dir que des de la regidoria d’Esports això ja està
iniciat des dels pressupostos participatius i continuarem amb aquesta inversió, que
farem aquest any, de 10.000 euros, per un nou parc de calistènia, a més a més, del
pressupost participatiu que es farà també a les pistes d’atletisme.
La Sra. Alcalá, regidora del grup municipal PSC-CP, manifesta: Per tots els beneficis
que ofereix a la salut, cada cop més persones deixen de costat les seves sedentàries
vides i comencen a practicar algun tipus d’esport. La calistènia, molt en augment
últimament, és una disciplina de la que es recullen dades des del 480 a.c. És un mètode
d’entrenament mil·lenari que està en la base de molts esports. La seva varietat “Street
Workout” és cada cop més popular entre els nostres joves. La calistènia prové del grec
“calos” bellesa i “estenos” fortalesa i es defineix com un conjunt d’exercicis físics que es
realitzen amb el propi pes corporal. El propi cos de l’esportista és el que exerceix com a
resistència, treballant així tant la força com la capacitat cardiovascular. Es tracta de fer
exercicis bàsics, de forma natural, però metòdica.
És un esport molt complert amb molts beneficis: augmenta la força, la resistència,
l’elasticitat, la flexibilitat i l’equilibri. Millora el control postural, augmenta la potència
muscular i crema greixos, millora l’estrès i l’autoestima. Un dels aspectes que han portat
a la calistènia a convertir-se en una pràctica esportiva molt valorada, és que pot ser
practicada per qualsevol persona en qualsevol edat, evidentment, depenent de l’estat
físic inicial, la dificultat serà major o menor. A més a més, la calistènia té nombroses
avantatges a l’hora de practicar-se: No requereix experiència, inversió mínima, és
gratuïta, és un entrenament creatiu i divertit, es gaudeix a l’aire lliure i crea una identitat
de grup.
Donat l’èxit entre la nostra gent gran de les màquines blanques per a la tercera edat,
que estan instal·lades en diferents parcs del nostre municipi, estem complertament
d’acord en que seria recomanable instal·lar més circuits de calistènia. No és necessària
cap edificació i es poden instal·lar per mòduls, amb la possibilitat d’ampliar el circuit en
funció del seu èxit. Recordem que aquest grup municipal ja va realitzar una pregunta en
un ple per sol·licitar millor il·luminació en el circuit de calistènia de darrera el pavelló
Miquel Poblet. Potser seria també convenient no només donar a conèixer aquest esport i
la ubicació de futurs circuits, sinó comunicar algunes recomanacions sobre com
començar a realitzar exercicis bàsics, per guanyar força i prevenir possibles lesions.

Celebro molt Sr. Garrido que l’Ajuntament ja tingui plans per fer nous circuits. De totes
formes, el nostre vot és a favor.
El Sr. Romero expressa: No entrarem en polèmica, perquè com ja hem demostrat en
nombroses ocasions, el nostre únic interès és aquell en què es vegin beneficiats els
habitants del nostre municipi, i si és amb la instal·lació de varis circuits de calistènia en
diferents barris de Montcada, de manera gradual, molt millor. Només dir-li que com a
grup de la oposició no teníem cap coneixement, a part dels processos participatius, que
ho contem fora del procés públic, de que estava en projecte la instal·lació d’un circuit de
calistènia en un barri de Montcada i Reixac. Per això vam presentar la moció per
exposar-la en aquest ple, en el mes de maig. De fet, a dia d’avui no hem rebut cap
documentació que ho acrediti. Permeti’m que li digui que podem entendre que no hi ha
res en concret.
Per últim, i el més important, ens donarem per satisfets si aquesta moció serveix perquè
l’equip de govern assumeixi el compromís públic de presentar un projecte sobre la
instal·lació de diversos circuits de calistènia en diferents barris del nostre municipi i
portar-los a terme, amb dates d’inici d’obra i d’inauguració. Repeteixo, projecte que
inclogui un espai adequat per a la pràctica d’aquest esport: Terra de goma, una bona
il·luminació i un conjunt d’elements i aparells complerts. Dons bé, que es duguin a terme
aquestes instal·lacions esportives, és la única finalitat de presentar aquesta moció.
La Sra. Alcaldessa conclou: El tema dels pressupostos participatius és una cosa evident.
Hi havia un llistat amb aquells projectes que van guanyar, i l’altre està dins una partida
de les inversions. És tan senzill com trucar al regidor d’Esports o algun coordinador i
haguéssim estat encantats de poder discutir aquesta moció amb vostès i els haguéssim
dit que tot allò que estan sol·licitant està contemplat i està en execució en els propers
mesos.
Vist el text de la moció, presentada pel grup municipal Cs, el text de la qual és el
següent:
“Fer exercici constitueix una de les activitats més beneficioses per ser humà, tant a nivell
físic com psicològic. Els seus beneficis són àmpliament coneguts, i l'Organització
Mundial de la Salut recull els següents: ajut a prevenir malalties com la diabetis i les
malalties cardiovasculars, redueix els símptomes de malalties mentals com la
depressió i l'ansietat, és positiu per al desenvolupament i creixement dels joves, etc. Així
mateix, un dels seus beneficis més immediats és el gaudi per part de les persones que
el practiquen.
Segons l'OMS, els adults d'entre 18 i 64 anys haurien de fer exercici moderat al llarg de
la setmana almenys durant 150 minuts, és a dir, com a mínim 20 minuts al dia. Així
mateix, recomana la realització d’activitats d'enfortiment muscular com a mínim 2 cops
per setmana. Segons l'OMS, 1 de cada 4 persones no assoleix aquests nivells mínims
depràctica esportiva.
La promoció d'estils de vida saludables que incloguin la pràctica de esport de manera
regular, així com una alimentació equilibrada especialment entre els més joves, és una
responsabilitat que s’ha d’adoptar des dels diferents estaments públics, en la línia del
que ve establerta a l'article 43.3 de la nostra Carta Magna.
La major part de la població de Montcada i Reixac en té entre 15 i 64 anys, és a dir, la
majoria de la població del municipi es troba a la franja d'edat en què es tenen les millors

capacitats per realitzar esport i en què es recomana l'exercici moderat diari i la pràctica
de exercici d'enfortiment de músculs tal com s'ha esmentat anteriorment.
Entre els diferents esports que han anat sorgint en els darrers temps destaca l’ “Street
Workout” o Calistènia. És una pràctica esportiva que va néixer als Estats Units i que està
en alça a Espanya. Cada cop més, compta amb un major nombre d'aficionats al nostre
país, comptat ja amb una Associació Espanyola de Calistènia.
Es tracta d'un esport l'acceptació del qual va en augment especialment entre els joves,
encara que un altre punt interessant rau en el fet que pot ser practicat per qualsevol
tipus de persona, independentment de la seva forma física o edat, ja que els exercicis
s'adapten en intensitat i dificultat a les capacitats de cada individu. Amb aquesta
modalitat esportiva s'aconsegueix una millora de la musculatura, agilitat, força física i
flexibilitat.
Els circuits de calistènia tenen un gran nombre de beneficis, ja que és un esport
completament gratuït, de fàcil accés, inclusiu i que fomenta lús dels nostres parcs i
espais públics. Així mateix, es fomenta l'exercici d'enfortiment muscular a l'aire lliure,
evitant les aglomeracions que es poden produir a espais tancats i que poden suposar un
impediment per a molts ciutadans. A més, la persona que practica calistènia requereix
d’una inversió mínima, només roba còmoda.
Actualment, la nostra ciutat disposa d'un sol circuit de calistènia ubicat darrere del
pavelló Miquel Poblet que compta amb un important nombre d'usuaris. Vista la
morfologia disgregada del nostre municipi dividit en nombrosos barris a causa de les
vies de tren, els rius i les carreteres que el creuen trobem que cal que s'instal·lin aquests
circuits a més punts del municipi per crear així una xarxa de circuits de calistènia
fàcilment accessibles per tots els habitants de Montcada i Reixac i fomentar així
l'exercici a l'aire lliure sense que sigui un problema l'accés ni la distància a aquestes
infraestructures esportives.
En base a allò exposat, advoquem per la instal·lació progressiva de més circuits de
calistènia en aquells barris de Montcada i Reixac que no comptin encara amb aquesta
infraestructura i que tinguin la possibilitat de construir aquest circuit en zones a les quals
s’hi pugui accedir amb facilitat. El parc de la Llacuna, el parc de les Aigües, la plaça de
Santa Maria de Montcada i el parc de Can Cuyàs podrien ser les zones escollides amb
aquesta finalitat.
És per això que el Grup Municipal de C's proposa al ple de l'Ajuntament de Montcada i
Reixac l'adopció dels ACORDS següents:
1. Que s'estudiï aquells enclavaments de la població de Montcada i Reixac on sigui
possible la instal·lació de recintes o parcs de calistènia, el més complets possible,
il·luminats i amb terra de cautxú, accessible per a persones amb mobilitat reduïda i que
serveixin per potenciar aquesta disciplina gratuïta a la nostra ciutat.
2. Que es doti pressupostàriament la instal·lació d’aquests circuits de calistènia.
3. Que fruit d'aquest estudi, es procedeixi a la instal·lació dels circuits de calistènia
esmentats, de manera progressiva atenent l'actual situació econòmica, assegurant que
el primer circuit estigui construït per a la primavera del 2023.

4. Que es facin accions de comunicació amb l'objectiu d'augmentar el coneixement
d'aquest esport al nostre municipi, especialment entre els més joves, i que s'informi
degudament els ciutadans de la ubicació dels parcs de calistènia existents i futurs.“
El Ple acorda NO APROVAR-LA, amb el vot en contra dels membres dels grups
municipals ECPMIR (6) i ERC-AM (5); i el vot a favor dels membres dels grups
municipals PSC-CP (4) i Cs (3).
6. PRECS I PREGUNTES
6.1. Del Sr. Iruela
Tinc un prec i quatre preguntes. Són curtetes, així que aniré ràpid. Les faré totes
seguides, i cadascú després, si no és avui, doncs ja se’m respondrà per escrit. El prec
és que, quan es faci alguna actuació, com per exemple el que s’ha fet al passatge
Aquitània, de treure els aparcaments existents, evidentment és per normativa, però
demanem que hi hagi una comunicació al veïnat de l’actuació que es vol fer, perquè no
hi hagi malentesos, ni enrenou amb el veïnat.
6.2. Del Sr. Iruela
Quan a les preguntes, són preguntes que ens fan arribar els veïns, del servei DAPSI,
que diuen que deixa el municipi definitivament, després de més de 20 anys donant
servei. La pregunta és què hi ha de veracitat en tot això i què s’ha fet perquè el servei es
quedi aquí, si és així.
6.3. Del Sr. Iruela
La següent pregunta va en relació amb l’últim incident de cotxe a la Vallensana Baixa.
Pensem que hi ha massa massificació d’actes a la Vallensana Baixa, amb el perill de
seguretat que hi ha, pel soroll de gent que fa botellots a la zona i pel tema de
contaminació acústica que pot afectar també a la fauna que hi ha per la zona. No sé si
s’augmentarà el control, si no s’augmentarà o si tenen alguna cosa prevista.
6.4. Del Sr. Iruela
Després un tema de comunicació. Fins ahir dimecres a la tarda, encara no estava penjat
en el portal de transparència l’ordre del dia d’aquest ple. Així ens ho han fet arribar.
Volem saber a què és degut això. La última pregunta és sobre la zona que hi ha a l’espai
de la Font Pudenta, al solar davant de l’antiga Química, que ha estat com abandonat i
proliferant rates en tota aquesta zona. Nosaltres ja vam fer amb el José Maria Pérez una
instància el dia 21 de març, per traslladar aquesta situació. Ens van comunicar que es
passava a estudi dels serveis jurídics, degut a que era un terreny de titularitat privada.
La instància és la 2022005832. Si això m’ho poden contestar?, moltes gràcies.
La Sra. Alcaldessa respon:
Contestarem per escrit. De totes formes, dir-li per la preocupació, més que res, perquè
hi ha gent que ens està seguint des de casa, que pugui generar la primera pregunta que
ha fet. En cap moment és el DAPSI el que marxa. S’ha confós amb el Centre de
recursos pedagògics, que estan a l’aulari, i que es traslladen a Santa Perpètua. Però ja li
asseguro que no és el DAPSI i que no marxen.
Després el tema de transparència i de l’ordre del dia, tenim al tècnic que s’ocupa de
penjar i d’actualitzar la pàgina de transparència i m’està dient que no és veritat i que està
penjat des de fa dies.

De totes formes, la segona pregunta que ha fet i la del solar li contestarem per escrit, si
li sembla bé.
6.5. De la Sra. Fernández
Arrel de la intervenció de la regidora Jèssica Segòvia, m’ha sorgit el següent dubte. No
sé si ho he entès bé, i m’agradaria que m’ho aclarís. Volia preguntar si s’ha recuperat la
inversió dels quasi 600.000, o 500.000 €, és que no ho he entès bé, si no, m’ho rectifica,
que s’empraven per a millores en centres educatius de titularitat de la Generalitat, que
ha assumit l’Ajuntament. Si s’ha recuperat i si s’ha fet la reclamació.
6.6. De la Sra. Alcalà
Es tracta d’un prec que em fa arribar el Club Atlètic Sant Joan. Vol celebrar el final de
temporada i ha demanat un espai a l’Ajuntament i encara no ha obtingut resposta. Res
més, gràcies.
6.7. De la Sra. Pellicer
Una de les consultes que tenim és referent als passos elevats que tenien que instal·lar a
Joan Miró i a l’Avinguda Europa. Ens van comentar que els terminis eren per finals
d’abril o principis de maig, però encara no estan col·locats.
6.8. De la Sra. Pellicer
Un altre tema que ens comenten els veïns que ja han fet arribar les noticies a
l’Ajuntament, és el tema dels escarabats que hi ha a la zona de Joan Miró i Consell de
Cent. Si s’han pres mesures o es prendran de manera immediata.
6.9. De la Sra. Pellicer
Una altra de les preguntes és en referència a l’ascensor que uneix la zona de Mas
Rampinyo amb Mas Duran, que porta quasi un mes parat. Han comentat a través de les
xarxes que és pel robatori d’unes plaques o una peça en concret. És per saber, si essent
un túnel tan conflictiu, que ja hi ha hagut la cremada de les escales automàtiques i ara hi
ha hagut el tema de l’ascensor, si es prendrà alguna mesura, com es va comentar de
posar càmeres de vídeo vigilància.
6.10. De la Sra. del Pino
Aquesta pregunta és relativa als casals d’estiu, perquè ens ha arribat que hi ha hagut
força gent que s’ha quedat fora, i no sabem si les raons són perquè no son del municipi,
o si ens poden explicar les raons per les que han quedat fora. Ja sé que s’han ampliat
les places, òbviament, però hi segueix havent gent que ha quedat fora, i que ens
expliquin les raons per les que han quedat fora, a part de perquè no hi ha més places.
Que ens expliquin els criteris per rebutjar-los.
RESPOSTES
La Sra. Alcaldessa respon: Crec que s’està contestant vostè sola, Sra. del Pino. De
totes formes, li passarem per escrit. En tot cas, si més no, la pregunta de les paneroles
que fa la Sra. Pellicer, com és un tema d’actualitat, la respondrà el regidor Sr.
Serratusell.
El Sr. Serratusell respon: Amb el tema de les paneroles, l’Ajuntament vam ser previsors i
a principis, mitjans de setmana, es va fer el tractament en aquests carrers, al
clavegueram. El que passa és que quan es realitzen aquests tractaments agressius, per

aquest tema de paneroles, surten a l’exterior i es moren. És per això, bàsicament. Demà
es tornarà a fer una altra revisió. El tractament està fet. Ja s’ha executat.
La Sra. Alcaldessa intervé: De totes formes, estem pendents de treure un comunicat
aquesta tarda, que em diuen que ja ha sortit, per comunicar i informar sobretot a la
ciutadania del barri de Mas Duran, de què és el que s’havia fet. Es va actuar la setmana
passada i és per això que han sortit totes i avui s’ha tornat a actuar.
La Sra. Segovia respon: Volia contestar la pregunta de la regidora Sra. fernández. No
s’ha recuperat i a dia d’avui, en paper no s’ha demanat. Nosaltres quan vam entrar en el
govern, sí que vam tenir diferents converses amb el departament on posàvem sobre la
taula que la situació als lavabos de P3 era bastant precària, i com a equip de govern el
que vam decidir és que els infants també eren nostres, que els infants eren del nostre
municipi, que les escoles també eren del nostre municipi, i que nosaltres també volíem
posar de la nostra part per millorar la qualitat dels lavabos on van els petits. Per això va
ser la decisió d’aquest equip de govern de posar una part d’inversions i millorar els
lavabos a P3, P4 i P5 i cada any estem posant una part d’inversió en el pressupost
d’inversions, concretament, per anar recuperant aquests lavabos en aquelles escoles
que tenen aproximadament uns 40 o 50 anys. No ho hem reclamat perquè ho vam
assumir nosaltres com a decisió pròpia, de fer aquestes inversions. Però m’has donat
una idea. A veure si ens ho donen.
La Sra. Alcaldessa afegeix: De fet, si no m’equivoco, amb el departament d’Educació, la
regidoria d’Educació i Serveis Territorials, sí que es va parlar d’establir un conveni en
què ens retornaven aquests diners. Per tant, el que no s’ha fet és el conveni, però la
reclamació, evidentment, sí que s’ha fet des de l’Ajuntament.
Sense més assumptes a tractar, a un quart de nou del vespre, l'alcaldessa presidenta
aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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