ACTA NÚM. 20220000010 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 21 DE
JULIOL 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 21 de juliol de 2022, es reuneixen, sota la
presidència de l’alcaldessa, Sra. Laura Campos Ferrer, els membres de la Corporació que
s'indiquen, a fi de celebrar sessió plenària de l'Ajuntament.
Hi assisteixen:
Nom
LAURA CAMPOS FERRER,
MARIA DEL MAR SEMPERE MARTINEZ
JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO
JESSICA SEGOVIA ALVAREZ
JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTERO
ORIOL SERRATUSELL BASSACHS
EVA MANZANO MORENO
BARTOLOMÉ EGEA SABATÉ
ANDRÉS IRUELA ESCUDERO
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
INÉS FERNÁNDEZ MOJEDA
ENCARNACIÓN LÓPEZ SOLA
JORDI SANCHEZ ESCRIGAS
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA
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Excusen la presència:
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO

Regidor
Regidor

PSC-CP
PSC-CP

Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
ORDRE DEL DIA
1. QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS Núm. 20220000008 i
20220000009 CELEBRADES EL DIA 30 DE JUNY DE 2022.
S'aproven per unanimitat les actes núm. 2022000008 i 2022000009, corresponents a les sessions
del Ple de l’Ajuntament celebrades el dia 30 de juny de 2022, amb el vot a favor dels 19 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.
1663/2022, FINS EL DECRET NÚM. 1853/2022, DE 8 DE JULIOL 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. 2022001663, de data 20 de juny de
2022, fins el núm. 2022001853, de 8 de juliol 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 fem sempre, aglutinem
totes les modificacions de crèdit. En aquest ple portem cinc modificacions de crèdit. La primera
seria una modificació per crèdit extraordinari i de l’annex d’inversions de l’exercici 2022.
Bàsicament, el que es fa és un projecte d’Informàtica, pel CPE, i el que es fa és aglutinar totes les
partides que hi havia d’altres anys. Aglutinar-les a una única partida, per fer el projecte
conjuntament.
La següent modificació de crèdit seria una modificació de crèdit dels pressupostos participatius. Hi
va haver una errada en el pressupost, ja que es va pressupostar la integritat dels pressupostos
participatius al que és el capítol VI, però és cert que hi havia una part de capítol II. Això vol dir que
no es pot utilitzar un crèdit, sinó que ha de ser amb recursos corrents de l’Ajuntament. Per tant, es
fa aquesta modificació de crèdit de passar del capítol VI al capítol II.
Pel que fa a la tercera modificació de crèdit, és bàsicament una modificació de crèdit per pagar la
productivitat a un treballador de l’Ajuntament, que està dins el programa del suport a la industria i
PAES de Montcada i Reixac. Pel que fa al conveni dels treballadors, s’igualen els treballadors de
l’Ajuntament que són temporals, que estan per projectes, ja que tenen dret a cobrar aquesta
productivitat i s’ha de fer aquesta modificació de crèdit per tal de pagar la productivitat del
treballador aquest del PAES.
La següent modificació de crèdit són uns diners que sobren d’una partida d’Esports per ampliar la
zona ombra i jardí de la piscina municipal, que ja s’ha realitzat i ha sobrat aquest romanent i es fa
un traspàs al que és el trasllat de vestidors de l’estadi principal del camp municipal de Can Sant
Joan, ja que les obres han tingut un increment de cost i per tant, són necessaris aquests diners.
Després pel que fa a la última modificació de crèdit, en l’anterior ple ja vam portar una modificació
de crèdit del romanent de tresoreria de 20.000 euros, que anava destinat a Cultura. En aquest ple
portem una altra modificació de crèdit del romanent de Tresoreria de 242.300 euros, que una és
per educació i millora dels municipals, una altra és per l’adequació i millora dels parcs municipals,
una altra és per l’adquisició d’un camió de grua per a la Brigada Municipal, ja que l’actual s’ha
malmès, una altra per ampliar actuacions a l’espai públic, que serien 100.000 euros, i després hi
ha la contractació d’un suport jurídic als processos de relació d’activitats i medi ambient. També hi
hauria 11.000 euros, destinats als actes del 75e aniversari de la policia local, a més a més del que
ja hi havia pressupostat, i finalment hi haurien 50.000 euros, destinats a la millora d’equipaments
esportius. Per tant, diguem que com ja vaig comentar, hi ha hagut un romanent bastant positiu
aquest any i hi ha una part d’aquest romanent que es destina a inversions d’equipaments
municipals del municipi. O sigui, que destinem aquests diners a la ciutadania i al que és el
municipi de Montcada.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: Respecte a la modificació de crèdit,
que fa als sistemes d’informació i comunicació, el posicionament de vot és a favor. El
modificació per crèdit extraordinari dels processos participatius, també és a favor. El
productivitat, per suposat, és a favor. El dels vestidors del camp Sant Joan, també és a favor.
de la modificació relativa a l’import total de 242.300 euros, també és a favor.
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La Sra. López, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: Abans d’aprovar el punt, volia fer
un petit incís. Estem d’acord en que les modificacions de crèdit s’han de fer perquè en moltes
ocasions són necessàries, però estem en el mes de juliol i, si no recordo malament, anem per la
modificació número 82. Es van aprovar uns pressupostos al mes de novembre, i vist així, hi ha un
promig d’unes nou modificacions de crèdit mensuals. Creiem que hi ha un petit problema a l’hora
de preparar els pressupostos. Per tant, ens agradaria que pel proper any intentin filar una mica
més prim. Dit això, passo a les modificacions de crèdit, on nosaltres sí que farem un vot
diferenciat.
Les aprovarem totes, donarem el nostre vot a favor, a excepció de la modificació de crèdit de
16.000 euros d’Esports, ampliada a la zona d’ombra i jardí municipal. Ens sembla que donar de
baixa de crèdit aquesta partida, estant la piscina municipal en les condicions que està, que falten
hamaques, falta servei de neteja, ens sembla una mica desafortunat. La nostra votació seria
aquesta, abstenció per a aquesta modificació i la resta, votaríem a favor.
El Sr. Garrido exposa: Per sort, portem dos o tres plens en què portem modificacions de crèdit pel
romanent de tresoreria, que, bàsicament, això no havia passat mai. Per tant, podem dir que tenim
romanent i podem destinar diners a la ciutadania. És veritat que hi ha hagut forces modificacions
de crèdit, algunes per urgència o de caràcter excepcional, com per exemple la de productivitat,
que portem tres modificacions de crèdit i això és perquè entren treballadors que són temporals o
per projectes, i tenen el dret a cobrar aquesta productivitat. O altres tipus de modificacions de
crèdit, que no modifiquen substancialment el pressupost, sinó que per exemple, portem dos o tres
plens que malauradament, els preus han pujat, hi ha modificacions de contracte, i per tant, ens
veiem obligats a modificar algunes partides, com per exemple, la de 16.000 euros, que és perquè
ha incrementat el cost d’aquest trasllat, ja què tot ha pujat de preu, les empreses ens demanen i
tenen el dret de fer-ho, un suplement.
Respecte el tema de la piscina municipal, això jo crec que no és cert, perquè aquest any s’ha fet
una nova zona d’ombres, una nova zona de pícnic, una nova zona d’ombres a la piscina petita,
s’ha instal·lat una nova escala a la piscina gran, i jo crec que s’ha fet un manteniment acurat. Pel
que fa a la neteja, si ens ho mirem respecte fa dos anys, o sigui, l’any passat o l’anterior, hi ha
menys neteja, perquè les mesures del Covid no ens obliguen i per tant, no creiem que hi hagi
d’haver una neteja cada hora. Hi ha una neteja abans d’obrir la piscina, per posar-la a punt i ja
després a mig horari, hi ha una altra ronda de neteja, per tal que segueixi neta durant tot el dia, i
així es fa cada dia. Els tècnics així ho han dit i ho recomanen, i ells són els especialistes i ens
diuen el que hi ha d’haver i el que no hi ha d’haver.
La Sra. López manifesta: Sr. Garrido, vostè és coneixedor de totes les queixes que hi ha, perquè
està en un grup de Whatsapp. Sap que el tema de la neteja, precisament, ara amb el tema del
Covid, estem un altre cop escassos. Hauríem de tenir més servei de neteja, a l’igual que
seguretat. Pel que fa a les hamaques, sabent que els socis de Montcada Aqua estan acudint a la
piscina, evidentment, hi ha més afluència de gent i necessitem més serveis per a la piscina
municipal.
El Sr. Garrido afegeix: Per cert, el tema de seguretat, també és el primer any que hi ha servei de
seguretat i control d’accés els caps de setmana, que és quan hi ha més afluència a la piscina. Per
tant, això que diguin que a la piscina no està... Jo crec que és dels anys que més inversions s’han
fet a la piscina, i que encara se’n faran més, perquè així ho preveiem, per tal de posar-la apunt i
de continuar renovant aquesta piscina. Que es pot continuar millorant? Està clar. Però sí que és
veritat que aquest any, i fins i tot ho ha reconegut la pròpia comissió de piscina, que aquest any hi
ha hagut una millora important a la piscina. És veritat que durant l’estiu passen coses i a mesura
que nosaltres podem, anem arreglant, millorant i donant solucions a allò que falta. Però jo crec
que s’ha fet una feina molt bona per part dels tècnics i les tècniques de la regidoria d’Espots, i s’ha
satisfet les demandes que es feien des de la comissió de la piscina.
La Sra. Alcaldessa conclou: Simplement recordar que aquesta baixa de crèdit de 16.000 euros de
la zona d’ombres de la piscina municipal, va engrossir precisament la partida del trasllat i de les
obres dels vestidors del camp de futbol de Can Sant Joan, per poder construir la nova escola
bressol. Per tant, jo crec que no cal que entrem en rèplica, ja s’ha dit tot el que s’havia de dir en

aquest sentit, i per tant... Entenent que, evidentment, la piscina és molt important, la construcció
de l’escola bressol i el poder traslladar els vestuaris del camp de futbol per poder iniciar aquesta
construcció, doncs també ho és.

2.1.A Modificació de crèdit 73/2022/MC
En relació amb l’expedient núm. 000073/2022-MC promogut pel Servei de Sistemes d’informació i
comunicació i Sistemes de Gestió en Sol·licitud de Modificacions de Crèdit per Crèdit Extraordinari
i de la Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022.
Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2022 pel cap de Sistemes d’informació i comunicació i
Sistemes de Gestió, en relació a la modificació de projectes d’inversions amb finançament afectat,
detallats a continuació; en el que confirmen que estan finalitzats i l’existència de crèdit disponible i
no compromès per un import total de 159.915,56€.
Vist l’informe emès en data 9 de juny de 2022 pel Servei de Projectes i Obres de l’Àrea de
Territori en relació a la modificació de projectes d’inversions amb finançament afectat, detallats a
continuació; en el que confirmen que estan finalitzats i l’existència de crèdit disponible i no
compromès per un import total de 109.598,17€.
Atès que en relació a la modificació de projectes d’inversions amb finançament afectat, detallats a
continuació; en el que confirmen que estan finalitzats i l’existència de crèdit disponible i no
compromès per un import total de 269.513,73 €.

Núm. projecte

Nom del projecte

181301

Inversiones Informàtica

171040

Programari Informàtica

201301

Renovació Parc programari i maquinari informàtic

211303

Inversions Informàtica

181110

Equipaments Municipals

211115

Remodelació informàtica

Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2022 pel Cap de Servei de Sistemes d’informació i
comunicació i Sistemes de Gestió on s’explica la necessitat de traslladar el nou CPD i adequar un
nou espai que requereix la construcció d’un nou CPD adaptat a les noves i futures necessitats de
l’Ajuntament.
Tenint en compte l'existència de despeses d'inversió pels quals es fa precisa la modificació de
crèdits del Pressupost d’enguany sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec a
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar la Modificació de crèdit per Crèdit extraordinari, segons el detall següent:
Finançament per diferents vies:

BAIXA DE CRÈDITS de partides segons detall adjunt:
Import

Partida de despesa
Nom del projecte
303/92600/62600/181301 Inversiones Informatica

46.514,80 €

303/92600/64100/171040 Programari Informàtica

11.639,58 €

303/92600/64100/201301 Renovació Parc programari i maquinari informàtic

1.761,18 €

112/92000/62200/181110 Equipaments Municipals

100.000,00
€
29.598,17 €

112/92600/63200/211115 Remodelació informàtica

80.000,00 €

TOTAL per baixes de crèdit

269.513,73€

303/92600/62600/211303 Inversions Informàtica

Alta crèdits per crèdit extraordinari
Partida de despeses

Import
257.795,01€

303/92602/62600/221303 CPD Centre de dades
303/92606/62600/221303

Instal·lacions
i
(hardware/software)

materials

del

CPD

11.718,72 €
269.513,73€

TOTAL per alta de crèdit

SEGON.- Aprovar el projecte d’inversió 221303- CPD Centre de dades i modificar l’Annex
d’Inversions de l’exercici 2022 quedant de la següent manera:
PROJECTE 221303- CPD Centre de dades
Concepte d’ingressos
217/93100/87010

Import
Romanent
afectat

tresoreria

despeses

finançament

Total concepte d’ingressos

269.513,7€
269.513,7€

Partida de despeses

Import

303/92602/62600/221303

CPD Centre de dades

303/92606/62600/221303

Instal·lacions
i
(hardware/software)

Total partida de despeses

257.795,0€
materials

del

CPD

11.718,72€
269.513.7€

TERCER.- 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.B Modificació de crèdit 76/2022/MC
Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea Econòmica en relació a l’aprovació de l’expedient de
MC per a crèdit extraordinari i de Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022.

Vist el certificat de l’Interventor en el que manifesta l’existència de romanents de tresoreria per a
despeses generals (RTDG) per a la realització de noves inversions que seran totalment
executades enguany.
Vist el projecte d’inversions 221204 – Processos participatius, contingut a l’annex d’inversions del
pressupost vigent aprovat definitivament el 13 de desembre de 2021, detallat a continuació:
PROJECTE 2121204 – Processos participatius
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221204
Partida de despeses
201/92014/63900/221204

Operacions a llarg termini
Processos participatius

Import
285.000,00 €
Import
285.000,00 €

Atès que el projectes guanyadors han estat:
Àmbits social i juvenil
Ampliació dels equips desfibril·ladors.
Joc al carrer

10.000,00€

Oci juvenil
TOTAL

10.000,00€
25.000,00€

5.000,00€

Àmbit d’inversions
Construcció d’un Skate Park a Ca n’Oller
Reubicació servei DAPSI
Instal·lació circuit gimnàstica/força pistes atletisme
Construcció Campus diversitat i inclusió ADIMIR
TOTAL

60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
240.000,00€

Atès que és necessària dita despesa
corresponent.

i que s’acompanya la documentació justificativa

Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en
curs.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit per Crèdit extraordinari, segons el detall següent:
FINANÇAMENT per diferents vies:
1. Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Partida de despesa
217/93100/87000
2. Baixa de crèdits

Nom del projecte
Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
25.000,00€

Partida de despeses
201/92014/63900/221204

Processos participatius

Import
240.000,00 €

ALTA DE CRÈDIT
Partida de despeses
424/33800/22609
422/32603/22609
153/31102/22700
112/34201/62200/221204
112/23113/63200/221204
112/34200/63200/221204
112/23114/62200/221204

Activitat Joventut- P. participatius
Activitat Joc al carrer- P. participatius
Desfibril·ladors -P. participatius
Skateparck Ca n’Oller -P. participatius
Reubicació DAPSI- CDIAP- P. participatius
Remodelació instal·lacions d'atletisme P.
participatius
Campus
DIVERSITY & INCLUSION- P.
participatius

Import
10.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
265.000,00€

TOTAL

SEGON.- Modificar l’annex d’inversions del projecte 221204- Processos participatius, quedant de
la següent manera:
221204- Processos participatius
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221204
TOTAL
Partida de despeses
112/34201/62200/221204
112/2313/63200/221204
112/34200/63200/221204
112/23114/62200/221204
201/92014/63900/221204
TOTAL

Operacions a llarg termini

Skateparck Ca n’Oller - P.participatius
Reubicació DAPSI- CDIAP- P.participatius
Remodelació
instal·lacions
d'atletisme
P.participatius
Campus
DIVERSITY & INCLUSION P.participatius
Processos participatius

Import
285.000,00 €
285.000,00€
Import
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
45.000,00€
285.000,00€

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari a
informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar
al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol
persona interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que consideri
oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà
aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord
2.1.C Modificació de crèdit 77/2022/MC
Atès la necessitat del pagament de la productivitat del treballador del projecte 211207- Suport a la
indústria i PAES de MIR i Ripollet - PAES 2021-2022 de la regidoria de Desenvolupament
Econòmic Local per import de 1.800€.
Atès que la partida 223/24100/14300/211207 disposa de saldo suficient par cobrir la despesa
corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número 12022000015077.
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 la necessitat del pagament de la productivitat del treballador del projecte 201209 – Pla
Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de la regidoria de
Desenvolupament Econòmic Local per import de 900,00€.
Atès que la partida 223/24106/14300/201209 disposa de saldo suficient par cobrir la despesa
corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número 12022000016138.
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 el total de les despeses anteriors incrementen la quantitat global destinada a l’assignació
de complement de productivitat del Pressupost de despeses vigent.
Atès la necessitat de fer una transferència de crèdit per a la realització d’activitats del projecte
211207- Suport a la indústria i Paes de MIR i Ripollet - PAES 2021-2022, per suplement entre una
partida de despesa de capítol 2 i una altra del mateix capítol però específica del projecte i de
diferent àrea de despesa.
Atès que la partida 221/43311/22699 disposa de saldo suficient par cobrir la despesa
corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número 12022000009694.
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 15 de juliol de 2022.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit per Crèdit Extraordinari segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida

Denominació

Import

223/24100/14300/211207

Diputació / Suport Indústria PAES 20212022

1.800,00€

223/24106/14300/201209

Sou base AMB-Pla Metropolità
de Suport a les Polítiques Socials Mpals
2020-2023
TOTAL

900,00€
2.700,00€

ALTA DE CRÈDIT
Partida
223/24106/15000/201209
223/24100/15000/211207

Denominació
223/24106/15000/201209 – Productivitat
AMB-Pla de suport pol. Socials
Productivitat PAES 2021-2022
TOTAL

Import
900,00€
1.800,00€
2.700,00€

SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit per Suplement segons detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
221/43311/22699

Denominació
Despeses diverses empresa

Import
6.175,00€

Denominació
Despeses Suport indústria PAES 20212022

Import
6.175,00€

ALTA DE CRÈDIT
Partida
223/24100/22799/211207

TERCER.- 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
presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament
sense necessitat d’un nou acord.
2.1.D Modificació de crèdit 81/2022/MC
Vist l’informe del cap del Servei de Projectes i Obres relatiu MC per Suplement Crèdit entre de
diferents àrees de despesa i Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022.
Atès els imprevistos sorgits de l’obra pel trasllat dels vestidors Camp Futbol Sant Joan
(PROJECTE 211142 –“Trasllat Vestuaris Camp Futbol Sant Joan”) han suposat un increment de
16.000€ respecte a la despesa inicialment pressupostada.
Vist que la despesa prevista de la partida 112/34218/63900/221116-“Esports ampliar zona ombra i
jardí piscina municipal”, dotada inicialment amb un crèdit de 30.000€, ha estat substancialment
inferior i que aquest crèdit sobrant no és necessari. Vist que s’ha fet la corresponent retenció de
crèdit (document número 12022000016990).
Atès que per acabar l’ obra relativa al Trasllat de vestuaris, és necessària dita despesa.
Atès que segons el que es disposa a les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs es pot
tramitar un expedient de modificació de crèdit per suplement, minorant altres partides del
pressupost de despeses sempre i quan aquesta disminució econòmica no afecti als serveis
vinculats.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda, amb l’abstenció dels membres del grup municipal PSC-CP (5) i el vot a favor (14
vots a favor) dels membres dels grups ECPMIR (7), ERC-AM (4) i Cs (3), el següent:
PRIMER.- Aprovar la Modificació de Crèdit per Suplement quedant de la següent manera:
BAIXA DE CRÈDITS:
PARTIDA DESPESA
112/34218/63900/221
116

DENOMINACIÓ
Esports ampliar zona ombra i jardí piscina
municipal

IMPORT
16.000,00 €

ALTA DE CRÈDITS
PARTIDA DESPESA
112/34200/62200/211
142

DENOMINACIÓ
Trasllat dels Vestidors del CF Can Sant
Joan

IMPORT
16.000,00 €

SEGON.- Declarar pluriennal el projecte 211142-“Trasllat Vestuaris Camp Futbol Sant Joan” i
modificar els projectes d’Inversions de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 dels projectes
relacionats a continuació, quedant de la següent manera :
PROJECTE 221116 Piscina municipal ampliar zona ombra i jardí
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221116 Operacions a llarg termini
Partida de despeses
112/34218/63900/221116 Esports ampliar zona ombra i jardí
piscina municipal

Import
14.000,00 €
Import
14.000,00 €

PROJECTE 211142 Trasllat Vestuaris Camp Futbol Sant Joan
Exercici Concepte ingressos
2021
217/01100/91300/211142 Operacions a llarg termini
(2021)
2022
217/01100/91300/211142 Operacions a llarg
termini(2022)
TOTAL

Import
250.000,00 €

Exercici Partida de despeses
2021
112/34200/62200/211142 Trasllat dels Vestidors del CF
Can Sant Joan
2022
112/34200/62200/211142 Trasllat dels Vestidors del CF
Can Sant Joan
TOTAL

Import
250.000,00 €

16.000,00 €
266.000,00 €

16.000,00 €
266.000,00 €

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari a informació
pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui
presentar les reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou
acord.
2.1.E Modificació de crèdit 81/2022/MC
Vist l’informe emès en data 14 de juliol promogut per l’ Àrea Econòmica i en relació a la realització
de noves inversions de les àrees de Presidència i d’ Espai Públic i Transició Ecològica que seran
finançades amb romanents per a despeses generals de l’exercici 2021 i totalment executades
enguany.
Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Presidència de data 12 de juliol a en el que
s’informa que les inversions de l’ Àrea de Presidència es defineixen en dues actuacions:


Acte/s 75è aniversari Policia
CONCEPTE
Actuacions en actes institucionals (75è aniversari Policia
Local)

Import
3.707,44 €

Material institucional (75è aniversari Policia Local)
Merchandising (75è aniversari Policia Local)
Càtering actes institucionals (75è aniversari Policia Local)
TOTAL

5.192,38 €
740,68 €
1.359,50 €
11.000,00€

Vist que per a l’actuació del 75è aniversari Policia existeixen partides de despesa definides al
pressupost d’ enguany.


Adquisició del projecte de l’App Ciutadana que permetrà gestionar, per part de la ciutadania i
dels propis treballadors de l’ Ajuntament, les incidències a la via pública (amb un import de
9.000€). Vist que per l’adquisició del projecte de l’aplicació Ciutadania existeix al pressupost
del 2022 partida de despesa
definida per tal efecte (511/91202/22799-Comunicació
corporativa)

Vist l’informe del Cap de servei Manteniment, Espai públic i Transició Energètica en el que
s’informa de la intenció durat l’ exercici del 2022, de realitzar algunes actuacions no previstes o
per les que no es disposa de crèdit suficient, i per les que es possible l’ incorporació de crèdit per
al seu finançament a través dels romanents de tresoreria per a despeses generals.
Atès que el detall d’aquestes actuacions són:
CONCEPTE
Contractació de jurista per a la millora dels processos
relacionats amb Activitats i Medi ambient.
Ampliació de partida per a la realització d’actuacions
a l’espai públic (voreres)
Adquisició de camió amb grua per a la Brigada
municipal.
Adequació i millora de parcs municipals.
TOTAL

Import
12.300,00€
100.000,00€
60.000,00€
70.000,00€
242.300,00€

Vist l’informe del Servei d’ Esports de data 14 de juliol en el que es posa de manifest la necessitat
de millorar, adequar i renovar les diverses instal·lacions esportives municipals (com per exemple
equips de so, marcadors, banquetes, paviments, vinilació de vidres, elements de separació,
elements de seguretat i equips de manteniment de piscines…)
Vist el certificat de l’Interventor en el que manifesta l’existència de romanents de tresoreria per a
despeses generals (RTDG) per a la realització del les inversions proposades.
Atès que dites despeses no poden demorar-ne fins l’exercici següent i que seran totalment
executades enguany.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit per suplement, segons el detall següent:
FINANÇAMENT
Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)

Concepte d’ingrés
217/93100/87000

Nom del projecte
Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
132.300,00€

Suplement de crèdit
Partida de despeses
514/92000/22799
514/92201/22606
511/91202/ 22601
514/92200/22799
151/17000/22604
511/91202/22799
121/45002/63200/22113
4
TOTAL

Actuacions en actes institucionals (75è aniversari
Policia Local)
Material institucional (75è aniversari Policia
Local)
Merchandising (75è aniversari Policia Local)
Càtering actes institucionals (75è aniversari
P.Local)
Assessoria jurídica Medi Ambient
Comunicació corporativa
Pla de voreres – pacificació viària

Import
3.707,44 €
5.192,38 €
740,68 €
1.359,50 €
12.300,00€
9.000,00€
100.000,00
€
132.300.00
€

SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari, segons el detall següent:
FINANÇAMENT
Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Concepte d’ingrés
Nom del projecte
217/93100/87000
Romanent Tresoreria per despeses generals
Crèdit Extraordinari
Partida de despeses
431/34216/63900/221411 Inversions
Equipaments
Instal·lacions
esportives
121/92000/63400/221138 Adquisició de camió amb grua per a la Brigada
municipal.
131/17100/62300/221139 Adequació i millora de parcs municipals
TOTAL per alta de crèdits

Import
180.000,00€
Import
50.000,00€
60.000,00€
70.000,00€
180.000,00€

TERCER.- Modificar l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 dels projectes relacionats a
continuació, quedant de la següent manera :
PROJECTE 221134 Reposició pla de voreres - pacificació viària
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221134
217/93100/87000
TOTAL
Partida de despeses
121/45002/63200/221134

Operacions a llarg termini
Romanent Tresoreria per despeses generals

Reposició pla de voreres - pacificació viària

Import
100.000,00 €
100.000,00 €
200.000.00 €
Import
200.000,00 €

PROJECTE 221139 - Adequació i millora de parcs municipals
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Partida de despeses

Romanent
generals

Tresoreria

per

despeses

Import
70.000,00 €
Import

131/17100/62300/221139

Adequació i millora de parcs municipals

70.000,00 €

PROJECTE 221411 - Inversions Equipaments Instal·lacions esportives
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Partida de despeses
431/34216/63900/221411

Romanent
generals

Tresoreria

Inversions
esportives

Equipaments

despeses

Import
50.000,00 €

Instal·lacions

Import
50.000,00 €

per

PROJECTE 221138 - Adquisició de camió amb grua per a la Brigada municipal.
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Partida de despeses
121/92000/63400/221138

Romanent
generals

Tresoreria

per

despeses

Adquisició de camió amb grua per a la
Brigada municipal

Import
60.000,00 €
Import
60.000,00 €

QUART.- Sotmetre la modificació de crèdit per suplement a informació pública pel termini de 15
dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni
suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.2 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022.
El Sr. Garrido explica la proposta: Donarem compte d’aquest segon trimestre. El primer PMP
global seria de 20’97 dies. L’Ajuntament estaria en 20,97 dies i l’Organisme Autònom d’Informació
Local seria de 27,04 dies, i la llei ens diu que hem d’estar per sota dels trenta dies. Per tant, estem
sobradament per sota, satisfactòriament.
Pel que fa a la morositat, l’Ajuntament estaria també per sota del màxim que són 60 dies. Estaríem
en 46’06 dies i l’Organisme Autònom sí que supera aquest nivell il·legal, que estaria en 79,03 dies,
bàsicament, perquè és una factura d’un import que pel que fa a l’OAIL, és elevat i, per tant, hi ha
aquest decalatge. Com venim dient, aquests dos últims trimestres dels tres últims anys, el PMP de
morositat es compleix de manera satisfactòria i amb escreix, en comparació amb el que diu el
nivell legal, i sí que és veritat que a diferència de la privada, pagar en 20,97 dies, jo crec que ens
hem de felicitar a tots i totes les del consistori, concretament als treballadors i treballadores de
l’Àrea Econòmica, i del conjunt de l’Ajuntament, perquè complir el primer trimestre i el segon
trimestre i esperem que la resta, ens assegura que paguem als proveïdors amb els dies suficients,
i que cobrin d’hora, ja que la situació que estem patint actualment, necessita d’aquests
cobraments.
Vist l’informe emès per l’interventor, el text del qual és el següent:
“INFORME.
Que emet aquesta intervenció en compliment del que disposa el 1040/2017, de 22 de desembre,
pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

I. L’article 3.1 d’aquest Reial Decret estableix que, per al càlcul econòmic del període mitjà de
pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es tindran en compte les factures
expedides des de l'1 gener 2014 que constin en el registre comptable de factures o sistema
equivalent i les certificacions mensuals d'obra aprovades a partir de la mateixa data.
II. L’article 3.2 del mateix Reial Decret indica que queden excloses les obligacions de pagament
contretes entre entitats que tinguin la consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la
comptabilitat nacional i les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin
estat objecte de retenció com a conseqüència d'embargaments, manaments d'execució,
procediments administratius de compensació o actes similars dictats per òrgans judicials o
administratius.
III. L’article 6.2 del citat Reial Decret estableix que les comunitats autònomes i les corporacions
locals han de trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i publicar periòdicament,
d'acord amb el que es prevegi en l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament de informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, la següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors
referit, segons correspongui, al mes o al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral, segons correspongui, i
la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de cada entitat i la
seva sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d'operacions pagades de cada entitat i la
seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.
En aquest sentit, la disposició transitòria única indica que la primera publicació mensual de la
informació que preveu aquest Reial Decret devia tenir lloc al mes d'octubre de 2014 referida a les
dades del mes de setembre de 2014, i la primera publicació trimestral fou el mes d'octubre de
2014 referida al trimestre anterior.
IV. Aquest Ajuntament ha elaborat, d’acord amb les instruccions rebudes des d’aquelles
Administracions, la corresponent informació del segon trimestre de l’any 2022.
V. Les dades corresponents al 2n trimestre de l’any 2022 del període mitjà de pagament de la
Corporació són els següents:
- Ajuntament de Montcada i Reixac 20,97 dies
- Org. Autònom local d’informació Local 27,04 dies
PMP global 20,97 dies
VI. S’adjunta al present informe als efectes pertinents la documentació següent:
1) Informe corresponent al període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral.
2) Informe corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors trimestral,
detall per entitats.
De tota la qual cosa, s’informa al Ple als efectes procedents.”
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple en resta assabentat del seu contingut.

2.3 DONAR COMPTE DEL NIVELL DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE
2022 .

Vist l’informe emès per l’interventor, el text del qual és el següent:
“INFORME
Que emet aquesta intervenció en compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
I. L’article 4 d’aquesta Llei estableix l’obligació de presentar un informe sobre el
compliment dels terminis previstos per aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de l’entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’incompleix el termini.
II. L’article 5 de la mateixa Llei es refereix a la tramitació de tota factura o document
justificatiu de despesa lliurat al registre d’entrades de la Corporació i que amb
una antiguitat d’un mes encara no s’hagi remés a l’òrgan responsable d’aprovar.
III. Aquesta informació abans referida s’ha d’elaborar d’acord amb allò que disposin
en l’àmbit de les seves respectives competències el Ministeri d’Economia i
Hisenda.
IV. Aquest Ajuntament ha elaborat, d’acord amb les instruccions rebudes des del
Ministeri d’Economia i Hisenda, la corresponent informació del 2n trimestre de
l’any 2022, que inclou la informació relativa a l’Ajuntament i el seu ens dependent
(Organisme Autònom).
V. Així mateix, la intervenció municipal ha advertit als centres gestors municipals
d’aquelles factures municipals entrades al registre 30 dies abans del final del 2n
trimestre i que encara no han estat tramitades.
VI. Les dades corresponents al 2n trimestre de l’any 2022 del nivell de morositat de la
Corporació, són els següents:
Ajuntament de Montcada i Reixac 46,06 dies
Org. Autònom local d’informació Local 79,03 dies
VII. S’adjunta al present informe als efectes pertinents la documentació següent:
1) Informes de morositat corresponents al segon trimestre de 2022 segons models
requerits pel Ministeri d’Economia i Hisenda.
2) Advertiment adreçat a les Àrees de l’Ajuntament sobre la facturació no
tramitada amb una antiguitat superior a un mes, des de la seva presentació al
registre municipal , amb els respectius llistats de factures.
3) Respostes rebudes en el seu cas de les respectives Àrees en relació al
comunicat anterior.
De tota la qual cosa, s’informa al Ple als efectes procedents.”

Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple en resta assabentat del seu contingut.
2.4 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ JUVENIL; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.
El Sr. Garrido explica la proposta: Això va ser un procediment obert que va quedar desert. Per
tant, es fa un negociat i es torna a portar a ple. La quantia del contracte seria de 670.308,50 euros,
que serien tres anualitats i dues pròrrogues eventuals d’un any cadascuna. Com bé vaig
comentar, a diferència de l’anterior contracte, aquí el que es vol és desplegar el servei a tots els
barris i, per tant, a tot el municipi i que arribi a tots els joves. Per tant, és un projecte ambiciós,
interessant i el que pretén és que els joves coneguin el Servei d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament, Can Tauler, i poder satisfer les necessitats i les demandes que fa el jovent del
municipi.
La Sra. del Pino expressa: En aquest cas, hem preguntat al regidor els dubtes que teníem en
referència a la declaració de la convocatòria del procediment de licitació, i donat que ens ha
contestat i ha estat mitjanament satisfactòria, votarem a favor.
Atès que, finalitzat el procediment obert per a la contractació de la prestació del servei
d’informació i dinamització juvenil (expedient núm. CO2022000008), no s’ha presentat cap oferta,
per la qual cosa procedeix declarar-lo desert;
Vist l’expedient ordinari núm. CO2022000021, incoat per providència de la regidoria d'Infància i
Joventut, que té per objecte la contractació de la prestació del servei esmentat pel procediment
negociat sense publicitat, per concórrer la causa prevista a l’article 168.a.1r de la 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 670.308,50 euros, corresponent a tres anualitats i
dues pròrrogues eventuals d’un any cadascuna;
Vistos els informes 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 celebrada per videoconferencia el dia 15 de juliol de 2022.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Declarar Desert el procediment de licitació CO2022000008, per manca de presentació
d’ofertes.
SEGON. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000021, que té per objecte la
prestació del servei d’informació i dinamització juvenil.
TERCER. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat pel
procediment negociat sense publicitat.
QUART. Convidar un mínim de tres empreses a la licitació per a la contractació del servei
esmentat.

CINQUÈ. Aprovar la plurianualitat del contracte, assumint el compromís de fer la corresponent
previsió pressupostària per als exercicis 2023 i següents.
SISÈ. Aprovar els documents comptables corresponents, inclosos a la llista annexa amb
referència núm. 12022001034.”
2.5 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
DESCRITES AL PROJECTE EXECUTIU AMPLIACIÓ FASE IV INSTITUT ESCOLA EL VIVER; I
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica la proposta: Bàsicament és aprovar l’expedient de contractació d’aquestes
obres, de l’ampliació per a la fase 4 de l’Institut escola El Viver. El seu valor estimat serien
499.925,98 euros, que és aproximadament mig milió d’euros i donaríem resposta a continuar amb
aquest projecte que ja estava iniciat, amb aquesta fase 4 per l’ampliació de l’escola el Viver en un
institut escola, per a la fase número 4.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000022, incoat per l’Àrea Territorial, que té
per objecte l’execució de les obres descrites al Projecte executiu ampliació fase IV Institut Escola
El Viver;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 30 de maig de 2022, va aprovar el projecte
executiu de les obres esmentades;
Vist el plec de condicions administratives particulars que s’ha elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert
simplificat, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte és de 499.925,98 euros;
Atès que el finançament del contracte se subjecta parcialment a la signatura del préstec
d’inversions PCL 2022, per la qual cosa procedeix fer la tramitació anticipada en la forma prevista
en el segon punt de la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000022, que té per objecte
l’execució de les obres descrites al Projecte executiu ampliació fase IV Institut Escola El Viver.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres esmentades pel
procediment obert simplificat.

TERCER. Tramitar anticipadament el contracte, sotmetent-ne l’adjudicació a la condició
suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte.
QUART. Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa núm.
12022000999.
2.6 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DESCRITES AL
PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL VIVER; I
CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ EXPEDIENT.
El Sr. Garrido explica la proposta: Com deia l’Alcaldessa, és grat portar aquest punt, com també
l’anterior, que estan englobats a dins d’un conveni que s’ha fet amb la Generalitat, per a la
construcció d’aquest complex, de 0 a 16 anys, que es farà a l’Institut escola el Viver i també
inclosa una escola bressol. El valor estimat d’aquesta escola bressol seria d’1.634.734 euros i es
porta a aprovació aquest expedient de contractació, que després explicarà amb més profunditat el
meu company Sánchez, que també porta el punt d’aprovació definitiva del projecte, per dur a
terme aquesta obra i aquest equipament, que jo crec que és esperat per tots i totes.
La Sra. del Pino indica: En els mateixos termes que en el punt anterior, votarem a favor.
La Sra. López expressa: Nosaltres també votarem a favor i com pot comprovar si vam votar a
favor, no és que la modificació de crèdit no vulguem que es traslladi als vestidors, sinó que era un
petit incís. O sigui, que votem a favor.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000023 (19/2022/SCC), incoat per l’Àrea
Territorial, que té per objecte l’execució de les obres descrites al Projecte executiu de la nova
escola bressol municipal El Viver;
Atès que el Ple, en sessió del dia 31 de març de 2022, va aprovar el projecte executiu de les obres
esmentades;
Vist el plec de condicions administratives particulars que s’ha elaborat per a l’adjudicació i
regulació del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert
simplificat, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte és d’1.634.708,34 euros;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable
Vista la proposta del regidor delegat de Contractació i Compres i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022.
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000023 (19/2022/SCC), que té
per objecte l’execució de les obres descrites al Projecte executiu de la nova escola bressol
municipal El Viver.

SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres esmentades pel
procediment obert simplificat.
TERCER. Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa núm.
12022001044.”
2.7 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 12
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA I LA IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES EN
LA VIA PÚBLICA.
El Sr. Garrido explica: Portem aquesta modificació de l’ordenança a demanda del departament de
Policia. Bàsicament és arrodonir la taxa, ja que abans hi havia cèntims i era bastant complicat a
nivell de Tresoreria. Per tant, el que es fa és arrodonir en números rodons aquestes taxes, per tal
de facilitar la feina dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
La Sra. del Pino expressa: Votarem a favor, tot i que no ens agrada gaire aquest punt.
La Sra. López exposa: A nosaltres tampoc ens agraden les sancions, però també votarem a favor.
La Sra. alcaldessa conclou: És la taxa, de totes formes. Les taxes, els preus públics i els impostos
són necessaris per poder prestar serveis a la ciutadania. Sí que és veritat que no fa gràcia, però
necessitem nodrir-nos i recaptar econòmicament, per poder retornar després tot això, en forma de
prestació de serveis.
Vist l’informe tècnic de data 6 de juliol de 2022, de la Tècnica d’Administració General de l’Àrea
Econòmica on es proposa l’arrodoniment a la unitat de els quantitats previstes a l’article 5.1 de
l’Ordenança número 12 reguladora de la taxa per la retirada i la immobilització de vehicles en la
via pública.
Tenint en compte el que estableixen els articles 15 i següents del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març de 2004 (en endavant LRHL) en relació al procediment d’elaboració, aprovació,
modificació i contingut de les ordenances fiscals.
Atès que l’acord a les excepcions previstes a l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no és preceptiu el tràmit de
consulta previ a l’aprovació provisional de la modificació pel ple de la Corporació.
Vista la proposta del President de l’Àrea Econòmica i el dictamen de la Comissió
Informativa ordinària de l’Àrea Econòmica,
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, la competència per a l’aprovació de les Ordenances
Fiscals correspon al Ple de l’Ajuntament.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar la modificació provisional de l’article 5.1 de l’Ordenança número 12 reguladora
de la taxa per la retirada i la immobilització de vehicles en la via pública segons el tenor següent:
Article 5è. Tarifes
1. Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:

Per retirada i dipòsit
Bicicletes
Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
vehicles de característiques anàlogues
Automòbils de turisme
Vehicles automòbils fins a 3500 kg/PMA, i caravanes
Vehicles amb PMA entre 3500 kg i 16.000 qg
Vehicles amb PMA superior a 16.000 qg
Altres vehicles no contemplats en els apartats anteriors
Enganxada de vehicle, sense retirada
Per immobilització

Retirada
transport
35,00 €
65,00 €

Dipòsit
Custòdia
14,00 €
14,00 €

83,00 €
109,00 €
472,00 €
709,00 €
65,00 €

19,00 €
23,00 €
118,00 €
118,00 €
14,00 €

42,00 €
45,00 €

SEGON. Exposar al públic l’acord anterior per un termini de trenta dies hàbils amb la finalitat que
qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient de modificació dels articles 5è de
l’Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per la retirada i la immobilització de vehicles
en la via pública, mitjançant anuncis que es publicaran a la Seu electrònica de l'Ajuntament, eTauler, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de major difusió de la
província.
TERCER. Cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment durant el dit termini de 30 dies
hàbils, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de l’article 5è de l’Ordenança fiscal
número 12, sense necessitat d'un nou acord del Ple de l'Ajuntament.
QUART. Publicar el text íntegre de la modificació de l’article 5è de l’Ordenança fiscal número 12,
un cop aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu
electrònica de l'Ajuntament, e-Tauler

3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1 APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR PERI PLA D’EN COLL INDUSTRIAL, RELATIU ALS MAGATZEMS
TECNOLÒGICS.
El Sr. Sánchez, president de l’Àrea Territorial, explica la proposta: Com sabeu, vam aprovar una
modificació de planejament de la Clau 22, que és una industria del municipi de Montcada, per
permetre modificar les normatives urbanístiques de les alçades, per donar cabuda als magatzems
tecnològics en alçada, que ens estan demanant molts particulars, per demanar llicències per fer
reformes en aquest sentit. En l’aprovació de la modificació de planejament, la Comissió
d’Urbanisme ens va dir que s’havia de modificar el pla especial, de cadascun d’aquests polígons, i
el que fem avui es portar una modificació del pla especial del polígon Pla d’en Coll, per fer aquest
canvi de permetre flexibilitzar la regulació volumètrica d’aquestes parcel·les, per donar resposta a
aquests requeriments tècnics i logístics de les noves empreses que demanen aquestes
instal·lacions. Aprofitem per fer un parell de modificacions més. Una és flexibilitzar els usos, en el
sentit de que es puguin posar equipaments esportius i instal·lacions esportives en els polígons
industrials, sempre en parcel·les de superfície màxima de 3.000 m2 i també perquè el pèrit preveia
que com a màxim es podia destinar un 30% dels espais lliures de les parcel·les, aparcaments,
zones de càrrega i descàrrega i voreres de circulació i com veiem que és un requeriment que les
empreses troben insuficient, el que fem és que es pugui plantejar la possibilitat de compensar
aquest increment del 30% en aparcament, a canvi d’urbanitzar amb arbrat i amb zones verdes,
espais públics que negociem amb les empreses que ho demanin.
Aquests són els tres canvis principals que plantegem en el polígon Pla d’en Coll: Flexibilitat de les
alçades per encabir-hi magatzems logístics, possibilitat d’instal·lació d’equipaments esportius i
aquesta compensació amb urbanització de zones verdes públiques, a canvi d’autorització de

majors espais per aparcament i mobilitat, dintre de les parcel·les de les empreses privades.
La Sra. Fernández, regidora del grup municipal PSC-CP, intervé: Creiem molt oportú i important
tractar cada polígon de manera individualitzada, perquè cadascun d’ells té unes característiques i
una ubicació molt particular. Creiem també, del segon punt, que és molt important que s’obrin
equipaments esportius, per vetllar també per la proximitat d’aquests equipaments als treballadors.
Així que el nostre vot serà a favor.
El Sr. Sánchez expressa: Agrair el sentit dels vots de tots els grups i agrair que podem flexibilitzar
per donar resposta als nous requeriments tecnològics, per fer uns polígons industrials més
amables i on es pugui treballar amb més qualitat.
La Junta de Govern Local en sessió de data 3 de maig de 2021 va acordar aprovar inicialment la
modificació del Pla especial de reforma interior del Polígon industrial Pla d’en Coll 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 i sol·licitar informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials (secretaria General de l’Esport i
Direcció General d’Indústria, Agència Catalana de l’Aigua, ADIF, Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana i Direcció General d’Infraestructures del Departament Territori i
Sostenibilitat.
La modificació del Pla especial té per objecte permetre una major flexibilització en la regulació
volumètrica en aquestes parcel·les per donar resposta als requeriments tècnics i logístics dels
nous parcs d’activitat econòmica i industrial i, concretament, amb la implantació dels anomenats
nous magatzems tecnològics i permetre la seva transformació cap a un model urbà més compacte
i sostenible.
La modificació puntual també té per objecte ampliar els usos admesos en la zona 22A (mitjana i
gran indústria), admetent la possibilitat d’implantar locals i establiments esportius en aquesta zona
amb la limitació que aquests locals han de tenir una superfície màxima de 3000 m2.
Finalment, la modificació puntual té per objecte modificar l’article 46 de les Normes urbanístiques
del PERI del Polígon industrial Pla d’en Coll de Montcada i Reixac que preveu que només es pot
destinar un 30% dels espais lliures de les parcel·les, com a màxim, a aparcaments, zones de
càrrega i descàrrega, voreres de circulació, etc. Els nous parcs d’activitat econòmica i industrial,
sobretot els logístics, demanden destinar més superfície de les parcel·les a l’aparcament o
circulació de vehicles. Amb aquesta finalitat, la modificació puntual preveu alternatives pel cas que
es pretengui destinar més del 30% dels espais lliures de les parcel·les a aparcaments, zones de
càrrega i descàrrega i voreres de circulació i estableix la possibilitat que es pugui substituir la part
proporcional d’espais enjardinats privats per l’execució d’obres d’urbanització d’espais enjardinats
o la plantació d’arbrat en altres espais públics del polígon.
Aquestes actuacions podran ser executades directament per l’interessat i, amb caràcter subsidiari,
es podrà convenir que la seva execució sigui compensada pel seu equivalent econòmic, que
l'ajuntament haurà de destinar a millorar la urbanització dels espais lliures i la plantació d’arbrat del
polígon.
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 18 de maig de 2021, al diari de difusió local
"La Veu" el dia 14 de maig de 2021 i a l’e-tauler de l’11 de maig al 21 de juny de 2021. Durant el
període d’informació pública en data 4 de juny de 2021 va tenir entrada un escrit d’al·legacions
presentat en nom i representació de la senyora CPS i de les societats Lanka SA i Sánchez Baldarte e Bigós SL, segons consta en el certificat emès per la Secretaria de la Corporació en data 23 de
juny de 2021.

Informes dels organismes amb competències sectorials
Dins el termini atorgat als municipis limítrofes i als organismes afectats per raó de les seves
competències han tingut entrada els informes sectorials següents:
- Ofici del Departament de Territori i sostenibilitat de data 17 de maig de 2021 que indica que en
aquesta fase procedimental no és preceptiu l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
- Informe del Consell Català de l’Esport de data 19 de maig de 2021: Informa favorablement la
modificació puntual perquè no afecta sòl d’equipament esportiu, tot i que s’haurà de complir en els
equipaments dins del sòl industrial que no podran estar situats a una distància inferior a 200
metres de focus molests o nocius i activitats que produeixin fums, sorolls o males olors.
- Informe de l’Agència Catalana de l’aigua de 3 de maig de 2021: Informa favorablement la
modificació puntual però exigeix que tant en l’articulat normatiu recull la última modificació del
Reglament del domini públic hidràulic (modificat pel RD 638/2016) pel que fa a les limitacions
d’usos en sòl urbanitzat en la zona inundable (article 14 bis).
- Informe de l’Autoritat del Transport Metropolità de data 28 de maig de 2021 que considera que la
Modificació puntual del pla especial de reforma interior ha d’anar acompanyada d’un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada perquè tot i que no es preveuen nous usos es preveuen
noves activitats amb major volumetria que amb la situació actual no es poden implementar.
- Informe de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Treball de data 12 de
juliol de 2021: Informe favorable condicionat a la incorporació de les prescripcions següents:
1) Afegir a l’article 60 de les Normes urbanístiques del PERI la referència al Decret Llei 1/2009, de
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials o normativa sectorial que els
substitueixi o sigui vigent pel que fa a la definició (article 5) i classificació dels equipaments
comercials (article 6) i traslladar a aquest article els criteris de localització i ordenació de l’ús
comercial de l’article 9 del mateix text legal.
2) Cal adequar la dotació de places d’aparcament al disposat a l’article 12 del Decret 378/2006,
pel qual es desplega la Llei 18/2005, d’equipaments comercials que disposa que la dotació de
places d’aparcament a partir de 1.300 m2 de superfície de venda per a establiments comercials
singulars ha de ser de com a mínim 2 places er cada 100 m2 edificats.
- Informe d’ADIF de data 18 de juliol de 2021 que indica que s’han d’esmenar els aspectes
següents:
1) en la Memòria i en les normes Urbanístiques s’han de recollir les limitacions a la propietat de la
zona de domini públic ferroviari, la zona de protecció i la línia límit d’edificació.
2) Els sòls de titularitat d’ADIF, que tenen una superfície d’11.697,21 m2, que s’han qualificat com
a sistema viari, s’han de qualificar com a sistema general ferroviari.
3) S’ha de fer constar que quan les obres de millora de les condicions d’urbanització afectin a
terrenys afectats per la zona de protecció o de domini públic ferroviari.
- Informe del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona del Departament de la Vicepresidència i
de Politiques digitals i Territori de data 6 de febrer de 2022: Informe favorable condicionat a la
incorporació de les prescripcions següents:
1) S’han de dibuixar en els plànols la limitació de les zones de protecció de l’autopista C-33 i de
les carreters C-17 i N-152z.
2) El domini públic de l’autopista i els terrenys expropiats per a la seva construcció han de ser

qualificats com a zona de protecció de sistema viari i ser exclosos de qualsevol planejament.
3) La zona definida entre el límit de la zona de domini públic de l’autopista C-33 i la línea de
l’edificació haurà de ser qualificada com a protecció de sistemes o amb una altra qualificació quan
que no estigui permesa l’edificació.
Examinat el Text refós de la modificació puntual formulat per a l’aprovació provisional es constata
que s’han incorporat les prescripcions indicades pels organismes amb competències sectorials
abans esmentats.
Informe de les al·legacions
En l’escrit presentat en data 4 de juny de 2021 en nom i representació de la senyora SPSP i de les
societats Enka SA i Sánchez Valderde e Hijos SL es formulen una sèrie d’al·legacions que fan una
critica de la modificació aprovada però que en la seva gran part no fan esment a cap precepte
infringit, de manera que es tracta de consideracions subjectives que no es recolzen en cap norma
jurídica. Per altra part, en l’escrit presentat es fa referència a altres expedients municipals i no
seran analitzades en aquest informe. Les al·legacions que es formulen i es refereixen a la
modificació puntual, en síntesi, son les següents:
a) Els acords adoptats en l’expedient d’aprovació de la modificació puntual els han de ser
notificats individualitzament en tant que ostenten drets i interessos legítims.
b) L’àmbit de la modificació puntual crea un nou polígon que exclou tots els terrenys ubicats entre
el límit i façana Oest del Carrer Rigola i altres illes existents fins assolir el lateral també oest del
total sector industrial.
c) Considera que hi ha incoherències en la Memòria que modifica les determinacions del PERI
sense que prèviament s’hagi modificat el PGM.
d) El PERI no estableix el sistema d’actuació urbanística ni estableix qui s’haurà de fer càrrec de
les despeses de gestió.
e) La modificació del PERI no pot modificar les determinacions previstes per a la clau 22a perquè
el seu objecte és la modificació de les determinacions de la clau 22A.
Com a qüestió prèvia a l’anàlisi de les al·legacions formulades cal posar de manifest que, en
l’escrit presentat, no es fa esment a cap precepte legal aplicable al present cas que es consideri
que ha estat vulnerat, motiu pel qual ja es podrien desestimar totes les al·legacions formulades.
No obstant l’anterior, es fan a continuació les consideracions jurídiques següents:
a) Els acords adoptats en l’expedient d’aprovació de la modificació puntual els han de ser
notificats individualitzadament en tant que ostenten drets i interessos legítims.
El procediment per a la tramitació dels plans derivats està regulat als articles 96 i 85 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i consta dels
tràmits següents:
- Aprovació inicial: La competència per a l’aprovació inicial del projectes de planejament derivat
correspon a l’alcaldessa, d’acord amb el que disposen els articles 53.1s) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i art. 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, si
bé va ser delegada en la Junta de Govern Local en Decret de data 2 de juliol de 2019.
- Informació pública pel termini d’un mes, informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.

Els edictes s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-tauler, d’acord amb el que disposen
els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 del RLU.
- Aprovació provisional, que correspon al Ple de la Corporació.
- Aprovació definitiva, que correspon a la Comissió Territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona
d’acord amb l’article 80 del TRLU.
Els preceptes abans exposats no preveuen que els acords d’aprovació inicial dels instruments de
planejament derivats s’hagin de notificar individualitzadament als propietaris de finques incloses
dins el seu àmbit d’actuació, tràmit que només està previst a l’article 102 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per la tramitació dels
plans urbanístics derivats d’iniciativa privada. Precepte que no és aplicable al present cas tal com
resulta de l’apartat 2 de la Memòria de la modificació del PERI que disposa literalment que “El
promotor d’aquesta Modificació és l’Ajuntament de Montcada i Reixac”.
Com a conseqüència del que ha estat exposat s’ha de desestimar aquesta al·legació.
b) L’àmbit de la modificació puntual crea un nou polígon que exclou tots els terrenys ubicats entre
el límit i façana Oest del Carrer Rigola i altres illes existents fins assolir el lateral també oest del
total sector industrial.
L’àmbit de la modificació puntual del Pla especial és, d’acord amb l’apartat 3 de la Memòria el
delimitat en els plànols I.01 a I.04 i es correspon amb les zones industrials 22A (mitjana i gran
indústria) del Polígon industrial del Pla d’en Coll, amb una superfície de 46’40 Ha que es
correspon amb l’àmbit del Pla especial de reforma interior del Polígon industrial Pla d’en Coll
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 18 de
desembre de 1991.
Com a conseqüència del que ha estat exposat s’ha de desestimar aquesta al·legació.
c) Considera que hi ha incoherències en la Memòria que modifica les determinacions del PERI
sense que prèviament s’hagi modificat el PGM.
Com exposat l’interessat en l’escrit d’al·legacions presentat, s’està tramitant una modificació
puntual del Pla general metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics en l’activitat
industrial quina aprovació definitiva va ser suspesa per la Comissió Territorial de Barcelona en
sessió de data 27 de setembre de 2021 fins que l’Ajuntament aprovés un Text refós que
incorporés les prescripcions indicades en el dit acord i que ha estat aprovat pel Ple de la
Corporació en data 31 de març de 2022.
D’acord amb l’article 110.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme, els plans urbanístics derivats es poden tramitar simultàniament amb
l’instrument de planejament urbanístic general o la modificació de planejament general que
desenvolupin. En aquest cas, l’executivtat de l’acord d’aprovació definitiva del pla derivat resta
supeditada a l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament general i així s’ha de fer constar
en l’acord corresponent.
Com a conseqüència del que ha estat exposa, s’ha de desestimar aquesta al·legació.
d) El PERI no estableix el sistema d’actuació urbanística ni estableix qui s’haurà de fer càrrec de
les despeses de gestió.
La modificació del Pla especial no estableix cap sistema d’actuació urbanística perquè les
determinacions del planejament no s’han de desenvolupar mitjançant un projecte d’equidistribució
dels beneficis i càrregues derivats del planejament i perquè, tal com s’estableix en l’apartat 13 de

la Memòria. no es preveu que les actuacions previstes comportin cap despesa per a les finances
públiques.
e) La modificació del PERI no pot modificar les determinacions previstes per a la clau 22a perquè
el seu objecte és la modificació de les determinacions de la clau 22A.
D’acord amb l’apartat 3 de la Memòria de la mordicació del PERI Pla d’en Coll l’àmbit d’actuació
es delimita en els plànols I.01 a I.04 i es correspon amb les zones industrials 22A (mitjana i gran
industria) del Polígon Industrial del Pla d’en Coll amb una superfície de 46’40 Ha.
D’acord amb el que ha estat exposat, s’ha de desestimar aquesta al·legació.
Adaptació a les determinacions de la Modificació puntual del Pla general
metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics en l’activitat
industrial de Montcada i Reixac
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona en la sessió
de 13 de juny de 2022 ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla general
metropolità per a la implantació de magatzems tecnològics en l’activitat industrial.
D’acord amb aquesta modificació puntua la instal3lacio de magatzems tecnològics s’ha de
restringir a les parcel·les de 3.000 m2 de superfície mínima i estableixen les següents separacions
mínimes dels magatzems tecnològics: 100 metres a àrees residencials, 25 metres a façana en
vials perimetrals de l’àrea industrial, 20 metres a façana en vials interns de l’àrea industrial, 15
metres a partions laterals i fons de parcel·la. L’ocupació màxima dels magatzems tecnològics és
del 35% de la parcel·la.
També es preveu que les noves volumetries dels magatzems tecnològics tinguin una façana de 60
metres d’amplada i han de permetre inscriure un quadrat de 30 x 30 metres en planta i només
seran admissibles els magatzems tecnològics per activitats que no requereixen avaluació
d’impacte ambiental i caldrà incloure un estudi d’impacte paisatgístic individualitat en l’expedient
de llicència urbanística per preveure possibles mesures correctores que assegurin la seva correcta
integració en l’entorn.
Examinat el Text refós de la modificació puntual formulat per a l’aprovació provisional es constata
que el seu contingut s’ha ajustat a la modificació puntual del Pla general metropolità abans
esmentada.
Fonaments de dret
La documentació de la modificació del pla especial s’ha ajustat a les previsions de l’article 69 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 per la Tècnica d’Administració General de l’Àrea Territorial de
data 11 de juliol de 2022.

Vista la proposta del president de l'Àrea Territorial i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Territorial celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 4 de juny de 2021 en nom i
representació de la senyora SPSP i de les societats Enka SA i Sánchez Valderde e Hijos SL,
d’acord amb la motivació continguda en la part expositiva d’aquesta resolució.
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial de reforma interior del Polígon
industrial Pla d’en Coll de Montcada i Reixac.
TERCER. Trametre aquest acord i la Modificació del Pla especial de reforma interior del Polígon
industrial Pla d’en Coll de Montcada i Reixac a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
QUART. Notificar aquesta resolució al senyor Jordi Vich Velasco, que actua en nom i
representació de la senyora SPSP, d’Enka SA i de Sánchez Valderde e Hijos S.L.
3.2 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’ESCOLA BRESSOL EL
VIVER.
El Sr. Sanchez explica la proposta: No m’estendré massa, perquè entenc que en aquest punt ja hi
ha una unanimitat que ja s’ha expressat amb l’aprovació de la contractació. És veritat que aquí
fem l’aprovació definitiva del projecte, que hem aprovat abans la contractació. Per tant, aniria bé
que s’aprovés. En tot cas, no tinc cap dubte que s’aprovarà, perquè com deia el Gerard, és un
projecte que és fruit d’un conveni amb la Generalitat, el centre de 0 a 16 anys, i que ens fa molta
il·lusió a tots. El que fem avui és l’aprovació definitiva. Ja es va aprovar l’aprovació inicial al ple de
l’Abril de 2022 i no s’ha presentat cap al·legació. Per tant, avui si s’aprova definitivament i s’aprova
la contractació, seguim endavant amb el projecte, complint amb els terminis legals necessaris per
arribar a l’objectiu de construir aquesta escola bressol. Gràcies.
La Sra. Alcaldessa afegeix: La veritat és que ha estat un projecte molt treballat i molt consensuat.
Per tant, no és estrany que no s’hagi rebut cap al·legació, perquè entre altres coses s’ha fet una
gran feina, entre l’Àrea Territorial, entre Educació i a més a més, amb la participació del personal
del centre, de la mateixa directora, que ha anat dient quines eren les seves necessitats, i s’han
anat recollint en cada moment. Per tant, com deia el Jordi, estem molt contentes i molt
il·lusionades amb aquest projecte.
La Sra. Fernández manifesta: Ningú amb una mica de seny s’hauria d’oposar a un complex i un
projecte com aquest i no donar als ciutadans i ciutadanes de Montcada el que es mereixen en
educació pública, que guanya en qualitat amb aquest complex i resta, referent en aquest territori.
Doncs res, enhorabona i endavant. Gràcies. Donarem suport.
En data 20 d’abril de 2022 el cap del Servei d’Obres i Projectes emet informe on es
posa de manifest la necessitat de tramitar el present expedient per a l’ aprovació del
Projecte executiu de la nova escola bressol “El Viver”.
En sessió plenària de data 28 d’abril de 2022 es va aprovar inicialment el projecte
executiu de la nova escola Bressol “El Viver” al terme municipal de Montcada i Reixac.

L’acord esmentat es va sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant
anuncis publicats al BOPB de data 16 de maig de 2022, a La Veu de data 13 de maig
de 2022 i a l’e-tauIer del 9 de maig al 20 de juny de 2022.
Consta certificat emès per la Secretària de la Corporació de data 30 de juny de 2022
on s’informa que no consten al·legacions.
Transcorregut el termini d’informació pública del projecte, s’ha rebut informe del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya de prevenció d’incendis favorable condicionat a l’adopció
de les següents mesures de seguretat contra incendis:
-

Caldrà complir amb la reacció al foc dels sistemes constructius de façana i
coberta indicats a DB SI2: D-s3,d0 per façanes amb una alçada menor de 10
m, B-s3,d0 fins a 3,5 m d'alçada si la part inferior és accessible al públic.

-

Per poder considerar les portes cap al pati com a sortides de planta/edifici, cal
que el pati sigui un espai exterior segur; cal per tant que aquest estigui
comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts (com els espais de
l'escola de Primària), i permeti l'accés dels efectius de bombers. Aquest fet es
verificarà el dia de l'acte de comprovació.

-

Cal que l'establiment disposi de sistema de detecció i alarma atès que
s'assimila a un ús hospitalari.

-

Es comprovarà l'existència d'un hidrant públic a menys de 100 m de qualsevol
punt de façana accessible que compleixi amb les condicions de la instrucció
tècnica SP-120.

-

Si es vol considerar accés de bombers (a peu) el recorregut marcat a
l'esquerra de l'edifici, cal situar algun accés o porta en el tancament del pati,
no s'observa cap.

Fonaments de dret
L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual es regula el Reglament
d’obres, activitats i serveis regula el procediment a seguir per a l’aprovació de
projectes d’obres locals ordinàries essent necessari acord d’aprovació inicial,
informació pública i notificació individual, si s’escau i finalment acord d’aprovació
definitiva.
L’òrgan competent per a l’aprovació del Projecte recau en el Ple municipal d’acord
amb el que disposa l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local,
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que estableix que correspon
al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió.
De conformitat amb l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de data 12 de
juliol de 2022.
Vista la proposta del president de l'Àrea Territorial i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Territorial celebrada per videoconferència el dia 15 de juliol de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:

PRIMER Aprovar definitivament el projecte executiu de la nova escola Bressol “El
Viver” al terme municipal de Montcada i Reixac.
SEGON. Publicar el present acord mitjançant el corresponent anunci a l’e-tauler, BOPB
i diari de difusió local, així com al Portal de la transparència
4. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA
4.1 DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC EN
L’ASSEMBLEA DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DEL VALLÈS OCCIDENTAL
La Sra. Alcaldessa expressa: El punt dels assumptes de l’Àrea de Presidència, a la Junta de
Portaveus, va sorgir algun dubte, perquè es va fer una interpretació de la petició que ens feia el
Consell Comarcal de designar dos membres de l’Ajuntament, per part de l’Ajuntament de
Montcada, a l’Assemblea General d’un Consell de la Gent Gran, que s’està organitzant i
configurant a nivell comarcal i es va interpretar que el que ens estaven demanant era una
designació política de dues persones, perquè assistissin a aquesta assemblea general d’aquest
nou òrgan que s’estava creant i que s’està creant en el Consell Comarcal. Fetes les consultes,
hem sabut que no era així, sinó que el que estaven demanant era precisament la representació
ciutadana en aquesta assemblea general, i per tant, retirem aquest punt. Ja ho vam parlar amb els
portaveus, al llarg del dia d’ahir. Retirem aquest punt, per poder consensuar aquests dos noms, el
titular i el suplent, que aniran a aquesta assemblea general, i ho portarem a un altre ple. Per tant,
retirem el 4.1.
Es retira de l’ordre del dia
5. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
5.1. APROVACIÓ DEL DOCUMENT “PROTOCOL ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE ACTUA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENT DE SALUT I
EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I ELS
AJUNTAMENTS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, MONTCADA I REIXAC I RIPOLLET
D’ESTABLIMENT DE LES BASES DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CENTRE HOSPITALARI DE PROXIMITAT PER A L’ÀMBIT
TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL I, EN CONCRET, DEL SEU SECTOR EST-SUD” .
La Sra. Alcaldessa explica la proposta: Sembla mentida que, després de tantíssims anys... La
primera vegada que es va parlar de la construcció d’aquest hospital va ser a l’any 2004, quan es
va constatar aquesta necessitat d’aquesta part del Vallès, de tenir un hospital de proximitat. Al
2007 hi va haver aquest compromís per part de la consellera Geli de construir aquest hospital, que
havia de donar servei i resposta a les necessitats d’aquesta banda del Vallès, necessitats de la
ciutadania pel que fa a salut i va prometre que es construiria al 2011, un any més tard ja del que
s’esperava. Estem al 2022 i signem avui aquest protocol, als tres ajuntaments, perquè el 2011,
finalment, el conseller Ruiz va descartar per motius econòmics, per la crisis econòmica, la
construcció d’aquest hospital. En aquest sentit, a mi m’agradaria molt agrair la feina que han fet
les diferents plataformes de la salut, tant aquí a Montcada com a Cerdanyola, com a Ripollet,
perquè no han llençat mai la tovallola, han estat lluitant perquè aquesta construcció de l’hospital
fos una realitat, i avui fem aquest donar compte, aquest assabentat, perquè això s’ha aprovat per
Junta de Govern, perquè no és un conveni urbanístic, i per tant, no calia portar-lo a ple, però atesa
la importància d’aquest protocol, volíem donar la oportunitat per si algun portaveu o algun regidor
o regidora volia fer alguna intervenció.
Això és un protocol, torno a dir. Ara des de l’Àrea Metropolitana s’està redactant el que és la
modificació de planejament. No sé si sabeu que el planejament del sector REDOSA va caure per
una sentència judicial que el va anular. Per tant, s’ha hagut de començar de nou a fer tota la feina i
fer tot el planejament de nou. S’està treballant des de l’Àrea Metropolitana i tots els ajuntaments i
després sí que vindrà, més endavant, el conveni urbanístic entre totes les administracions, on sí

que ens lligarà més jurídicament, i ens dirà què és el que hem de fer cadascuna de les
administracions. Però crec que la signatura d’aquest protocol és una gran notícia, i esperem que
aquesta vegada sí, l’hospital Ernest Lluch Sigui una realitat en la nostra comarca, el més aviat
possible.
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, intervé: Només vull dir que era una necessitat
palpable el que s’ha aconseguit ara, que és el protocol per tenir el més aviat possible l’hospital. No
sé si continuarà amb el mateix nom d’Ernest Lluch, o variarà, no ho sabem, però així va ser com
va començar aquesta llavor incipient del projecte de l’hospital. Dir que evidentment, és una tasca
molt gran, què això no és d’un dia per un altre, això tardarà uns anys com a mínim. Pel calendari
que ens van presentar en aquest protocol, set anys aproximadament o vuit anys, i esperem que en
la mida del possible, quan abans millor, per donar el servei que tant es necessita, per a 175.000
persones de l’àrea del Vallès.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 18 de juliol de 2022, el text del qual és el
següent:
“Atès que els òrgans de planificació del Departament de Salut i el CatSalut han constatat la necessitat de
dotar el Vallès Occidental, concretament la seva àrea est- sud, amb un nou equipament per millorar l’atenció
a la salut del conjunt d’aquest àmbit territorial i la Generalitat ha contemplat en els seus plans d’actuació
l’elaboració del projecte constructiu en relació a l’edificació d’aquest Hospital de proximitat
Atès que per a fer realitat aquest projecte han de participar diferents administracions, pel que procedeix
establir un protocol de col·laboració.
Atès que el present protocol es concep com l’instrument inicial d’ordenació de les bases de col·laboració
entre les administracions públiques participants imprescindible per assolir-lo amb la major eficàcia possible,
distribuint els esforços que pertoca desenvolupar a cadascuna en funció de les seves competències i cada
fase executiva
Atès que aquest procés de construcció requereix comptar amb el suport directe dels ajuntaments del territori
i, en especial, el dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, així com de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, pel que fa a la disposició de sòl adequada per afrontar-lo, per a l’adopció de les
mesures de planejament urbanístic imprescindibles per fer-lo viable tenint en compte els seus requeriments
d’accessibilitat i mobilitat i per a la planificació dels treballs preparatoris previs en tots els àmbits.
Vist el que disposa l’article 47 de la Llei 40/2015, de 1r d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
disposa que els protocols generals d’actuació comporten declaracions d’intenció de contingut general o que
expressen la voluntat de las Administracions y parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre
que nosuposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.
Atès que el desenvolupament d’aquest Protocol requerirà l’aprovació de diferents convenis entre algunes i/o
totes les administracions que intervenen, en funció de l’objecte en cada cas
Atès l’interès municipal en la construcció de l’hospital i la voluntat de l’ajuntament per col·laborar en la seva
realització,
De conformitat amb el que disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei
municipal de Catalunya,
Vista la proposta presentada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER. Aprovar el document “Protocol entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que actua a
través del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els
ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet d’establiment de les bases de
col·laboració institucionalper a la construcció d’un nou centre hospitalari de proximitat per a l’àmbit territorial

del Vallès Occidental i, en concret, del seu sector est-sud”, d’acord amb el text que figuraa l’expedient.
SEGON. Facultar l’Alcaldia per a la seva signatura”.

El Ple en resta assabentat del dit acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 18
de juliol de 2022.
6. MOCIONS
No n’hi ha
7. PRECS I PREGUNTES
7.1. Del Sr. Romero
En diversos barris del municipi de Montcada, com Mas Duran, Montcada Centre, el carrer Clavell,
per exemple, i degut a les altes temperatures, es segueixen detectant nombroses plagues
d’escarabats, com ve essent habitual cada estiu. Aquest estiu, pel que es veu, persisteixen.
L’Ajuntament és coneixedor de que dites plagues segueixen en els barris? Les tenen localitzades?
S’està fent, o es té prevista alguna actuació més, de les que s’han fet fins al moment, per
controlar-les i acabar amb elles?
7.2. Del Sr. Romero
En el camí de Montcada a Ripollet, al costat del riu, que dona directament amb el polígon, es
detecten diàriament varies bosses d’escombraries, ampolles, que és la zona on aparquen
diàriament camions i és on descansen i fan nit els camioners i les camioneres. És per això, que
sol·licitem posar contenidors i més papereres, amb l’objectiu de mantenir neta la zona.
7.3. De la Sra. del Pino
No sé si és directament del nostre municipi, però sí que afecta al nostre municipi, i llavors volem
que es faci una mica de seguiment. La zona que va de Can Cuiàs, el que és la zona de Collserola,
la pista forestal, on hi ha diferents zones de berenadors, per dir-los d’alguna manera, disposen de
dues fonts d’aigua, que ciclistes, persones que passegen amb animals i famílies que volen passar
la tarda allà a la fresca, no disposen d’elles. La primera, la que està més enganxada a Can Cuiàs,
no disposa del piu de la font; i la segona, s’ha de tancar de la comesa general, perquè si no,
queda funcionant sense que es talli el subministrament d’aigua. Seria desitjable, donades les
temperatures en les que ens trobem i que és una zona molt concorreguda de veïns del nostre
municipi, que es fes. Si no correspon a l’Ajuntament de Montcada, doncs que es faci un seguiment
perquè se’ls doni solució als problemes que presenten aquestes dues fonts.
Respostes
El Sr. Serratusell respon: Pel que fa a la segona pregunta, des de Salut Pública hem iniciat una
actuació suplementària pel tema que vostè ha comentat. Com vostè diu, és cert que hem tingut un
augment, però aquest augment el tindrem any rere any. El canvi climàtic que tenim és el que
tenim, no plou, no baixa aigua, i per tant els insectes crien i... És per això que des de Salut Pública
ja hem fet aquesta actuació complementària, que es va començar a fer fa 15 dies al barri de
Montcada Bifurcació i ara em sembla que estan ja per la zona Centre. Però de totes maneres li
passaré, com ja hem passat altres vegades, tot el seguiment de l’empresa, de les actuacions que
fa.
Per altra banda, les dues fonts que comenta la Sra. del Pino, de Collserola, del berenador, en som
coneixedors i les aixetes es posen i se’ls emporten, els tornen a posar i se les tornen a emportar.
Ara definitivament, hi ha des del Parc de Collserola una modificació de les dues fonts i es canviarà
el tipus de font, perquè no es puguin endur l’aixeta de coure. En som coneixedors. Ja ho hem
passat al Parc de Collserola. No es preocupi que jo la informo i li dic.
El Sr. de la Torre respon: En resposta a l’altra pregunta. El que s’ha fet i ja anteriorment, com ha

passat en alguns altres polígons, que s’instal·len les empreses que dotin de serveis als camioners
que pernocten i fan la seva pausa en aquesta zona. S’ha corregit en altres polígons. Allà sí que és
veritat que tenim un problema detectat en aquest tram. Són dues empreses concretes, hem fet la
instància a les empreses perquè dotin dels serveis necessaris als camioners, i si fos necessari, ja
dotaríem de serveis i recursos. Hi ha papereres, de totes formes allà. També hi ha un grau
d’incivisme a l’hora d’utilitzar l’espai públic, i s’ha de tenir en compte, perquè papereres n’hi ha.
Però la responsabilitat hauria de ser de les empreses que pernocten amb els camions. De dotar
de serveis als treballadors, que ho fan en penoses condicions. Tot s’ha de dir.
7. 4. De la Sra. López
La meva pregunta és pel senyor Garrido. Des del PSC defensem la celebració dels premis
esportius. Entenem aquest dia com una jornada lúdico-festiva per a clubs i esportistes de
qualsevol esport, edat o categoria. Normalment, per aquestes dates, aquest esdeveniment ja s’ha
celebrat. Nosaltres, aquest any, no tenim constància que així sigui. Si coneix la data, ens
agradaria saber-la. Si no es celebrarà aquest esdeveniment, ens agradaria saber el motiu pel qual
no es farà.
7.5. Del Sr. Iruela
Jo tinc dos precs. El primer va en relació amb la resposta a les preguntes de l’anterior ple. És a
dir, teniu 30 dies per contestar i hem rebut les respostes avui a les 13:25 hores. Jo crec que és
una mica justet i es va repetint força. Intenteu millorar aquest tema, si us plau. Després
demanem que ens facin arribar l’expedient de contractació que s’ha fet a l’empresa Folch per la
consergeria i manteniment del cementiri municipal.
7.6. Del Sr. Egea
Jo volia fer també un prec que ens transmeten els veïns i les veïnes de la Font Pudenta. Un any
més tenen el problema de convivència amb el Parc Vermell, que es queda obert. Sí que és veritat
que aquest cap de setmana hi ha hagut un parell de trucades. La Policia Local ve i els fan fora,
però a la mitja hora o tres quarts d’hora tornen a ser allà. Ells demanen si hi pot haver més control
i si almenys el mes d’agost es podria tancar. Si no es tanca, si hi podria haver una mica més de
vigilància. Perquè ja hi comença a haver enfrontaments entre els veïns i els que fan la gresca.
Respostes
La Sra. alcaldessa respon: Pel que fa a les preguntes del ple, el que es diu és que han d’estar
contestades i enviades abans de la celebració del següent ple. Jo encara estic esperant algunes
de quan era regidora a la oposició, i estic parlant de fa més de vuit anys. És veritat, farem l’esforç
per contestar amb més temps, però simplement, doncs una dada, perquè la tinguin en compte.
El Sr. Garrido respon: La festa de l’esport es realitzarà. Es farà segurament l’últim trimestre de
l’any. Sí que és veritat que es realitzava abans de l’estiu. També és veritat que hem tingut la
incorporació de dos nous tècnics. Porten des d’abans d’acabar l’any. Posar-se al dia de la
regidoria d’Esports, porta molta feina, la veritat. Jo la volia fer abans de l’estiu, però ells tenen una
feina, s’han de posar al dia, també tenim altres qüestions, com és per exemple, la licitació del
complex Aqua, que és una licitació bastant complexa, bastant complicada. També l’inici de l’estiu,
dels casals, etc... Els dos tècnics que son de nova incorporació, s’han vist amb aquest volum de
feina i han decidit traslladar-ho a després de l’estiu. Us direm la data. També volem redefinir la
Festa de l’esport, canviant una mica el format, i això comporta un treball. Això és el que farem. Ho
treballarem conjuntament, i així també podem participar-hi tots plegats.
La Sra. Alcaldessa conclou: Estic pensant senyor Iruela, que en aquest ple també hi ha hagut una
setmana menys, perquè aquest mes s’avança el Ple. En tot cas, es passaran les respostes per
escrit.

Sense més assumptes a tractar, a un quart de vuit del vespre, l'alcaldessa presidenta aixeca la
sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

VIST I PLAU
L'ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA GENERAL
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Sra. Maria José López Pallarés

