ACTA NÚM. 20220000013 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 27
D’OCTUBRE 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 tres quarts de set de la tarda del dia 27 d’octubre 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,
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
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
JORDI SANCHEZ ESCRIGAS
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
SALVADOR SERRATOSA CRUZADO
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA

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

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

Excusen la presència:
MARIA DEL MAR SEMPERE MARTINEZ

Regidora

ECPMIR

Es troba present:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
Un cop la presidència ha obert la sessió, els assistents passen a tractar els assumptes que figuren
a l’ordre del dia de la convocatòria, resolent-los en els termes que s’expressen a continuació.
1. QÜESTIONS PRÈVIES
La Sra. Alcaldessa pren la paraula: A petició del grup PSC-CP i que ens hem sumat l’equip de
govern, ECPMIR, ERC-AM, i també Cs, s’ha sol·licitat fer un minut de silenci abans d’iniciar
aquest ple, en record i reconeixement a una persona molt estimada a la nostra ciutat, que ens va
deixar malauradament i sobtada fa uns dies, que és el Josep Bacardit. Mereix aquest
reconeixement per part del ple municipal. A més a més, va ser regidor d’aquest Ajuntament. Així

que si us sembla, fem aquest minut de silenci en record del nostre estimat Josep Bacardit, que
tant i tant ha fet per aquest municipi, per la seva cultura i per recuperar la seva història.
Seguidament, el Ple fa un minut de silenci.
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, intervé: Malauradament, el Josep ens va
deixar el dia 13 d’octubre. Ens deixa una persona amb valors, sàvia, plena de coneixement i, per
damunt de tot, estimat entre la gent que el va conèixer. Però sobretot, una persona que sabia
escoltar; socialista sense fer gala d’això, però sí amb els seus actes i en la seva vida. Ens va
transmetre, a través dels seus coneixements de Montcada, el saber estimar-la i el sentiment de
pertinença. Persona àvida per conèixer i saber i per la seva inquietud la vida en general. També
aquella simpàtica sorna, amb la que li agradava provocar a l’altre. Sempre amb un somriure
davant tot i amb una gran sensibilitat. Com va dir García Márquez, la mort no arriba amb la
vellesa, sinó amb l’oblit. A través del teu llegat sempre et recordarem Josep, company, amic.
Descansi en pau.
La Sra. Alcaldessa expressa: Moltíssimes gràcies. Aprofitem per donar el condol a amics, amigues
i a tota la família del Josep.
1.1 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 20220000011 CELEBRADA EL DIA 29 DE
SETEMBRE DE 2022.
S'aprova per unanimitat l’acta núm. 2022000011, corresponent a la sessió del Ple de l’Ajuntament
celebrades el dia 29 de setembre de 2022, amb el vot a favor dels 20 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.
2254/2022, FINS EL DECRET NÚM. 2541/2022, DE 14 D’ OCTUBRE 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. 2022002254, de data 19 de setembre
de 2022, fins el núm. 2022002541, de 14 de octubre 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: La primera modificació de crèdit
seria una modificació de crèdit de 20.000 euros. Bàsicament, aquesta modificació ve deguda al
canvi d’ubicació de Montcada Comunicació i per tant, s’afegeixen aquests 20.000 euros en el
projecte que hi havia, que farà un total a la partida de millora d’equipaments municipals de
380.000 euros.
La següent modificació de crèdit, bàsicament, ve deguda a que vam rebre una subvenció de
resiliència de 365.234,54 euros, i per tant, ara es fa una generació de crèdit de 50.000 euros
d’aquesta quantitat, per la partida de resiliència 2.0. del canvi de lluminària.
La següent modificació de crèdit seria una modificació de crèdit de per una banda 100.085 euros i
la següent seria de 345.847,17 euros. Tot això provindria del romanent de Tresoreria, i aquesta
modificació de crèdit és per fer front al desajust i al reequilibri de Covid 19, a l’exercici 2021, a
l’empresa Geafe, que és l’empresa que té la concessió de serveis de Montcada Aqua.

La següent modificació de crèdit seria una modificació de crèdit de 754,16 euros. Seria una
modificació de crèdit a nivell intern, feta perquè Promoció Econòmica fes front a la despesa de la
trobada d’empresaris, que va tenir lloc al Teatre Municipal.
La següent modificació de crèdit seria una modificació de crèdit de 53.000 euros, per tal d’adquirir
un pis per tanteig i retracte, situat a Terra Nostra. Per tant, es fa aquesta modificació de crèdit al
patrimoni públic municipal del sòl d’habitatges socials de 53.000 euros.
En la següent modificació de crèdit m’hi detindré una mica més, ja que és una modificació de
crèdit que hem de fer pel sobrevingut de la situació actual, i aquí sí que em voldria avançar
comentant quina és la situació que tenim. Tenim una situació d’increment del tipus d’interès. De
fet, avui ha sortit el Banc Central Europeu dient que incrementa en 0,75 punts bàsics el tipus
d’interès. Per tant, ja estem rondant el 2%. Després tenim una inflació desbocada a nivell de
subministres, i aquí és per això que tenim aquesta modificació de crèdit. Concretament, per la part
de subministraments, això suposa un desequilibri de 544.533,21 euros. Per tant, aquesta és una
estimació que tenim prevista de cara a final d’any, per fer front a aquest increment de
subministres, que són 534.533,21 euros.
També portem una altra modificació de crèdit extraordinària degut a l’acord al que s’ha arribat a
nivell estatal, pels funcionaris i funcionàries, d’aquest increment de l’1,5. Per tant, es porta una
modificació de crèdit per la qual tota la modificació de crèdit, incloent l’increment de subministres
seria un total de 803.786,85 euros. Per tant, Diguem que una mica la situació en la que ens
trobem és que aquests 800.000 euros de desajust o desviació del pressupost és degut a factors
que no controlem, factors externs, que malauradament, alguns semblen una mica incontrolables,
però aquesta és la situació que tenim actualment, i que segurament l’any vinent haurem de fer
front al pressupost 2023.
L’altra modificació de crèdit també és degut a l’increment de preus, en aquest cas, de materials i
obres. Per tant, portem una modificació a l’Escola el Viver, ja que ha suposat una variació
important del preu i hem de fer una variació de 396.222,68 euros. Per tant, des de la dada inicial
fins ara, hi ha hagut una variació del 24,04% de variació del preu. Més o menys un 25% de l’import
inicial. Per tant, diguem que aquí podem veure les dues modificacions de crèdit sobrevinguts, de
desviament en aquest cas de fons per un increment de preus que està bastant desbocat.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, expressa: Sempre diem que aprovem uns
pressupostos i fem modificacions de crèdit tots els mesos. Però és clar, hi ha circumstàncies en
les que és inevitable fer una modificació de crèdit. Evidentment, votarem a favor de totes elles. De
totes formes, vull recalcar el tema de Geafe. Entenc que hi ha uns acords amb l’Ajuntament, però
en les circumstàncies en les que estem, amb aquesta premura, per dir que abonin això i això altre,
doncs la veritat és que tenen poc tacte amb aquest municipi, aquesta empresa. No dic els
treballadors, dic la cúpula de l’empresa.
La Sra. López, regidora del grup municipal PSC-CP, intervé: Jo les citaré una a una. En primer
lloc, la primera modificació que és sobre el trasllat de la Veu amb la quantitat de 380.000 euros, el
nostre vot serà a favor, però ens agradaria saber on estarà específicament situada. Perquè ens
van comentar que era una zona més cèntrica, però ens agradaria saber quina és la ubicació. La
segona modificació, en relació amb els 50.000 euros pel canvi de lluminària, aquesta partida
evidentment, ve donada per una bona gestió dels fons de resiliència, per part de la nostra
Diputació, com no podia ser d’una altra manera, també la votarem a favor. La tercera pel que fa al
consum d’electricitat de l’Oficina de l’IME i Geafe, ho votarem a favor també. També votarem a
favor la de les jornades empresarials, de 754 euros. La relació de la compra d’habitatge de tanteig
de Terra Nostra, la votarem a favor, perquè creiem que sempre és una bona aposta comprar pisos
per poder reubicar a gent i és una bona aposta, i per tant, votem també a favor. L’augment del
projecte d’Escola Bressol El Viver, entenem que els materials han pujat un 30% i per tant,
entenem que és totalment factible que s’hagi pujat el pressupost, així que també votarem a favor, i
de l’augment de subministrament votarem a favor, perquè no és solament l’Ajuntament el que està
patint les conseqüències, sinó que som tota la ciutadania. Així que totes estarien a favor.

El Sr. Garrido respon: La resposta a la ubicació, la donarà la Sra. Alcaldessa. Respecte a lo de
Geafe, bàsicament, aquesta modificació de crèdit no és perquè nosaltres vulguem pagar, sinó que
per llei, en aquella època, pel tema del Còvid-19 es va aprovar que s’hauria de fer front a
desequilibris provocats en concessió de serveis, i en aquest cas, aquest desequilibri, fins i tot fet
amb una auditoria, corroborat amb una auditoria, que li dona més fermesa, s’ha de fer, bàsicament
per llei i per l’ajust de desequilibri econòmic de la Covid-19. Amb lo altre, podem o no podem estar
d’acord, però amb això hem de complir sí o sí.
La Sra. del Pino indica: Breument, nosaltres també votem a favor, perquè òbviament s’havia de fer
l’abonament. Però no dic en el fos que no s’hagi de pagar, dic en les formes, les formes, en que
demanen amb premura que es pagui això o això altre, quan m’agradaria que tinguessin aquesta
pressa per arreglar els termos de l’aigua calenta, com han tingut aquest estiu a la gent sense
piscina, anant a la piscina municipal. Això és el que dic jo. Per què no tenen aquesta pressa per
aquest tipus de coses?. Al cap i a la fi, la seva obligació és tenir unes instal·lacions en condicions.
Una cosa és una concessió i una altra que sigui un desori, que montes un gimnàs i si es trenca
una piscina, doncs que vagin a l’altra. Ja està, que és diferent.
La Sra. Alcaldessa exposa: Respecte a la pregunta d’on anirà ubicat el nou local de la Veu de
Montcada Comunicació. Esperem que sigui un lloc cèntric. Hem fet un plec obert, la presentació
de les ofertes acabava avui i una de les condicions que hem posat en aquest plec és que fos un
lloc el més cèntric possible. A nosaltres, ens agradaria que fos al carrer Major. Avui ha finalitzat la
presentació de les ofertes i ja veurem. El que sí que volia dir-li és que jo crec que s’ha confós. La
modificació de crèdit era per un import de 20.000 euros. Els 360.000 euros és la partida que passa
a engrossir d’on surten aquests 20.000 euros per fer aquestes modificacions en el futur local, si cal
fer-les.

2.1.A Modificació de crèdit 80/2022/MC
Vist l’informe emès per en data 21 de setembre de 2022, promogut per l’Àrea de Presidència en el que
s’informa que no es portarà a terme el projecte inicial de reforma del local destinat a Jutjat de Pau, davant la
incertesa en la continuïtat dels Jutjats de Pau, segons la publicació feta per part del Ministeri de Justícia,
d’un Avantprojecte en el qual es preveu la seva substitució per oficines de justícia.
Vista la necessitat d’adequació del local destinat a la nova ubicació de la redacció de La Veu i estudis
multimèdia de ràdio i TV d’acord amb l’objectiu del Pla Estratègic dels mitjans públics locals de comunicació
d’ubicar-los en un lloc cèntric, visible i accessible.

Vistos els projectes d’inversions detallats a continuació:
PROJECTE 211122 – Reforma local Jutjat de Pau
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/211122
Operacions a llarg termini
Partida de despeses
112/92000/63200/211122
Reforma local Jutjat de Pau
PROJECTE 211105 – Millora en equipaments municipals
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/211105
Operacions a llarg termini
112/92000/76100/211105
Diputació PGI Linia 2/Equipaments
municipals

Import
20.000,00 €
Import
20.000,00 €

Import
30.000,00 €
330.000,00 €

Total Concepte d’ingressos
Partida de despeses
112/92000/62200/211105
Total Partida de despeses

360.000,00 €
Import
360.000,00 €
360.000,00 €

Millora en equipaments municipals

Atès que queda garantit que la disminució de l’import de la partida no afectarà als serveis als que
van vinculats a la referida partida.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient 80/2022-MC de modificació de Crèdit per suplement amb el detall
següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Import
Partida de despeses
112/92000/63200/211122 Reforma local Jutjat de Pau
TOTAL per baixa de crèdits

20.000,00 €
20.000,00 €

ALTA DE CRÈDITS per Suplement de crèdit
Partida de despeses
112/92000/62200/211105 Millora en equipaments municipals
TOTAL per alta de crèdits per suplement

Import
20.000,00 €
20.000,00 €

SEGON.- Modificar l’annex d’inversió de l’exercici 2021, quedant el PROJECTE 211105 – Millora
en equipaments municipals, quedant de la forma següent:
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/211105
112/92000/76100/211105
Partida de despeses
112/92000/62200/211105

Operacions a llarg termini
Diputació PGI Linia 2/Equipaments municipals
Total Concepte d’ingressos
Millora en equipaments municipals
Total Concepte d’ingressos

Import
50.000,00 €
330.000,00 €
380.000,00 €
Import
380.000,00 €
380.000,00 €

TERCER. Sotmetre la modificació de crèdit per suplement de crèdit a informació pública pel
termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de
la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació
ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.1.B Modificació de crèdit 110/2022/MC

En relació a l’expedient núm 000110/2022-MC, promogut pel Servei d’Espai Públic i transició
ecològica en sol·licitud d’una modificació de crèdit per crèdit extraordinari provinent de subvenció
Programa
específic
de
resiliència
local
en
el
marc
del
Pla
de
concertació de Xarxa Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, i Ia corresponent
modificació de l’Annex Inversions.
Vist que amb data 31 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
mitjançant l’acord 145/22 aprova el programa específic de Resiliència local 2.0
(exp. núm. 2022/0003689).
Vist que la mitjançant Decret de data 6 de maig de 2022, va aprovar l’acceptació de la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa específic de Resiliència Local
2.0 per import de 368.934,54 € distribuïts de la següent manera:
Any 2022  184.467,18 €
Any 2023  184.467,18 €
Vist que les bases permeten destinar una part a inversions, és necessari aprovar una modificació
per crèdit extraordinari així com la necessitat de creació d’un nou projecte pressupostari.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 110/2022-MC de modificació de crèdit per crèdit extraordinari,
segons el detall següent:
CONCEPTES D’INGRÉS PER A GENERACIÓ DE DESPESES
Concepte
Denominació
122/16500/76100/221144
Resiliència 2.0 Llumeneres
TOTAL
PARTIDES DE DESPESA A INCREMENTAR
Partida
Denominació
122/16500/62900/221144
Resiliència 2.0 Canvi Lluminàries
TOTAL

Import
50.000 €
50.000 €

Import
50.000 €
50.000 €

SEGON.- Modificar l’annex d’inversions de l’exercici 2022 amb la creació del projecte 221114,
quedant de la següent manera:
221114 Canvi Lluminàries
Concepte ingrés
122/16500/76100/221144
Partida despeses
122/16500/62900/221144

Resiliència 2.0 Llumeneres

Import
50.000 €

Resiliència 2.0 Canvi Lluminàries

Import
50.000 €

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.C Modificació de crèdit 114/2022/MC
Atès que el passat mes d’octubre de l’any 2021 l’empresa GEAFE SL va sol·licitar el reequilibri del
contracte i/o la reparació econòmica exposant el no compliment de l’Ajuntament en alguns
aspectes així com l’ impacte de la crisi econòmica i sanitària que ha provocat la COVID-19.
Vist l’informe emès per l’àrea gestora del contracte i vist el contingut de l’informe emès per la
consultora contractada per l’ajuntament, GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS.
Àtes que l’ajuntament es va comprometre en data 23 de desembre de 2021, a abonar els
endarreriments dels consums del subministrament d’energia elèctrica del servei d’esports (antinc
IME) de l’exerici 2021, fins a la finalització efectiva de la concessió.
Àtes que l’import atribuïble al consum elèctric de l’oficina de l’IME a restituir per part de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac ascendeix a set mil vuitanta-cinc euros amb quatre cèntims
(7.085,04€).
Àtes que segons l’informe de GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS el càlcul del reequilibri
financer per Covid-19, exercici 2021, de la concessió per a la gestió del servei públic municipal del
complex de piscines cobertes municipals Montcada Aqua de Montcada i Reixac adjudicada a
GEAFE, SL mitjançant una aportació directa per part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac,
ascendeix a tres-cents quaranta-cinc mil, vuit-cents quaranta-set mil euros amb disset cèntims
(345.847,17€).
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del pressupost 2022.
Vistos els informes que hi ha a l’expedient.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient 114/2022-MC de modificació de crèdit per suplement de crèdit
segons el detall següent:
FINANÇAMENT
Concepte
217/93100/87000
TOTAL
ALTA DE CRÈDIT
Partida
141/92000/22100
TOTAL

Romanent Tresoreria per despeses generals

Electricitat dependències / equipaments

Import
7.085,04€
7.085,04€

Import
7.085,04€
7.085,04€

SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari, segons el detall següent:
FINANÇAMENT

Concepte
217/93100/87000
TOTAL
ALTA DE CRÈDIT
Partida
431/34000/22799
TOTAL

Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
345.847,17€
345.847,17€

Indemnització GEAFE

Import
345.847,17€
345.847,17€

TERCER. Sotmetre la modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit extraordinari a
informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i
al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada
pugui presentar les reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentarse cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat
d’un nou acord.
2.1.D Modificació de crèdit 116/2022/MC
Antecedents de fet i fonaments de dret
Atès que la Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local, realitzarà una jornada de
col·laboració amb les empreses: MONTCADA AVANÇA AMB L'EMPRESA, que tindrà lloc el 13
d'octubre de 2022 de 9 h a 12 h en el Teatre Municipal de Montcada i Reixac (C/Tarragona, 32).
Aquesta jornada té l'objectiu que les empreses del municipi es coneguin i facin xarxa per tal
d'avançar en el desenvolupament econòmic de Montcada i Reixac.
Atès que per poder dur a terme aquesta jornada al Teatre Municipal, s’han de realitzar el servei
tècnic de so i d’imatge i el servei de personal de sala, aquests dos serveis només es poden
realitzar amb les empreses que han guanyat la licitació, SO I LLUM JOAN CARLES, S.L., amb CIF
B64654478 i NOR’INTEGRA, S.L. , amb CIF B70314729 respectivament.
Atès que per poder realitzar els serveis s’ha de fer una reserva d’aquests serveis amb les citades
empreses i la Regidoria de Desenvolupament Econòmic Local no va fer aquesta reserva dels
serveis.
Atès que serà la Regidoria de Cultura i Patrimoni qui té aquesta reserva dels citats serveis en
l’equipament, i realitzarà la contractació dels mateixos, per aquest motiu es fa el present informe
tècnic de Modificacions de Crèdit per Suplement de Crèdit.
Atès que els dos serveis amb els seus corresponents contractes menors son ascendeix a la
quantitat de 754,13 €
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient número 116/2022-MC de modificació de crèdit per suplement de crèdit, segons
el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida

Denominació

Import

221 / 24100 / 22699

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
443 / 33400 / 22706

Ordinària de despeses d’ocupació
TOTAL

754,13 €
754,13 €

TOTAL

Import
754,13 €
754,13 €

Denominació
Serveis tècnics espais escènics

SEGON. Sotmetre la modificació de crèdit per suplement de crèdit a informació pública pel termini de 15
dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que
consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’un nou acord.

2.1.E Modificació de crèdit 117/2022/MC
Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data 11 de juliol de 2022 va resoldre exercir el
dret de tanteig en benefici de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, de l’habitatge situat a Terra
Nostra.
Atès que el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, preveu l’existència d’un
dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya o d’un municipi, de qualsevol
transmissió d’habitatges ubicats en municipis de demanda residencial forta i acreditada.
Atès que és una despesa d’inversió no prevista inicialment en el Pressupost de l’exercici 2022.
Vist el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Vist l’informe favorable inclòs a l’expedient;
Tenint en compte l'existència de despeses d'inversió per les 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.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient 117/2022-MC de modificació de crèdit per crèdit extraordinari,
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida de despeses
111/15100/68101/181143
ALTA DE CRÈDIT
Partida de despeses
113/15202/68200/221140

Patrimoni municipal del sòl

Patrimoni municipal del sòl (PMSH) –
Habitatges socials

Import
53.000,00€

Import
53.000,00€

SEGON. Modificar l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 quedant de la següent manera:
221140 - Compra per tanteig habitatge Pça. Terra Nostra
Concepte d’ingressos
217/93200/87010
217/01100/91300/221140
Partida de despeses
113/15202/68200/221140

Romanent Tresoreria afectat
Operacions a llarg termini
Patrimoni municipal del sòl (PMSH) –
Habitatges socials

Import
42.446,02€
10.553,98€
Import
53.000,00€

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.F Modificació de crèdit 119/2022/MC
Vist l’informe del coordinador de l’Àrea Espai Públic i Transició Ecològica de data 11 d’octubre, en
el que posa de manifest la important variació en les tarifes de l’electricitat i el Gas que s’han
produït durant l’any 2022, i que per imprevisibles no va ser pressupostades.
Atès que per fer front a aquests sobre costos, és necessari realitzar increment a les partides de
consums amb els següents imports:
Aplicació pressupostària
Nom
121 / 16500 / 22100
Electricitat Via pública / Espais exteriors
141 / 92000 / 22100
Electricitat Dependències / Equipaments
141 / 92000 / 22102
Gas dependències / equipa
TOTAL estimació despeses imprevistes fins a finals d’any

Import
50.000,00€
100.000,00€
394.533,21€
544.533,21€

Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans signat en data 14 d’octubre en el que es posa en
coneixement de la decisió adoptada el proppassat 3 d’octubre de 2022 per la Mesa General de
Negociació de la Funció Pública i els sindicats CCOO i UGT per abonar, amb càrrec a l'exercici
2022, una pujada de l’1,5%, que compensi la inflació i se sumi a l' increment del 2% aprovat en els
pressupostos generals de l'Estat d’enguany.
Atès que l’ import total de l’abonament addicional del 1,5% a tot el personal de la plantilla de
l’ajuntament i del personal temporal que desenvolupa els diversos programes/projectes de les
diferents àrees gestores (Territori, Econòmica i Social) ascendeix a dos-cents cinquanta tres mil
set-centes vuitanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (253.786,65€).
Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans de data 17 d’octubre en el que informa que l’
increment salarial referit anteriorment suposa un abonament de cinc mil quatre-cents seixanta-sis
euros amb setanta-nou cèntims (5.466,79€) pel personal de Montcada Comunicació i que no es
disposa de crédit suficient i que per tant és necessari una aportació extraordinària per part de
l’Ajuntament.
Atès que l’ increment dels subministres i del cost salarial (de l’Ajuntament i del OAIL) suposa un a
sobrevingut en el pressupost de les despeses per import total de vuit-cents tres mils set-cents
vuitanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (803.786,65€).

Vist l’informe de la Coordinadora de l’àrea de territori de data 17 de novembre pel qual l’àrea
gestora pot cedir crèdit de les partides detallades a continuació per a atendre els sobrevinguts
esmentats anteriorment i sense afectar el serveis i els contractes vigents:
Aplicació pressupostària
Nom
113
/
15214
/ Lloguer d’emergència habitacional 6020201/221105
40
113 / 15210 / 62200
Adquisició de pisos tanteig i retracte
112 / 15100 / 63900
Rampa Can Cuiàs
TOTAL

Import
25.000,00€
14.000,00€
60.00000€
99.000,00€

Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans de data 14 d’octubre que cedeix dos-cents
cinquanta-dos mil euros amb nou-cents vint-i-un cèntims (252.921,00€) sense afectar el serveis i
els contractes vigents.
Vist l’informe del coordinador de l’Àrea Espai Públic i Transició Ecològica de data 11 d’octubre en
el que manifesta la disponibilitat d’aportar, amb càrrec de baixes de crèdit d’altres partides de
despesa, la quantitat de cent setanta mil euros (170.000,00€) sense que es vegin afectats els
serveis i els contractes vigents.
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea Econòmica signat en data 17 d’octubre i en relació a la
subvenció del Programa específic Resiliència local 2.0 i en concret a de la Línia 2 "Serveis i
activitats resilients" atorgada en la seva anulitat d’enguany per un import de cinquanta-cinc mil
tres-centes quaranta euros amb divuit cèntims (55.340,18 €).
Atès que de l’import anterior trenta mil tres-cents quaranta euros amb divuit (30.340,18€) es
destinaran a finançar despesa de subministraments.
Vist l’informe de la Cap de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió de data 18 d’octubre en el que
s’aprova la cessió de crèdits per import de dos-cents cinquanta-dos mil euros amb nou-cents vinti-un cèntims (28.452,77 €) d’ aplicacions pressupostàries de l’ àrea de serveis generals sense
afectar els serveis i els contractes vigents.
Vist l’informe de la coordinadora de l’Àrea Econòmica signat en data 18 en el que cedeix quinze
mil dos-cents euros amb seixanta-vuit cèntims (15.200,68€) de la partida 201/93100/47906 –
Conveni Millora PI La Ferreria.
Vista la partida 201/92900/500000 - Fons de Contingència a data 18 d’octubre té crèdit disponible
per dos-cents set mil vuit-cents setanta-dos euros amb dos cèntims (207.872,02 €) i que la seva
dotació està motivada per a atendre els increments retributius aprovats a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
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 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar la Modificació de Crèdit per Suplement quedant de la següent manera:

Finançament per dues vies:
1. Baixa de crèdits
Partida de despesa
113
15215 2020
1
113

22110
5

Descripció
Lloguer d’emergència habitacional 60-40

15210

6220
Adquisició de pisos tanteig i retracte
0
112
15100 6390
Rampa Can Cuiàs
0
Total baixa de Crèdits Àrea de Territori
Partida de despesa

14.000,00 €
60.000,00 €
99.000,00 €

Descripció

201
93100
47906
Conveni Millora PI La Ferreria
Total baixa de Crèdits Àrea Econòmica
Partida de despesa

Import
25.000,00 €

Import
15.200,68 €
15.200,68 €

Descripció

Import

201
92900
50000
Fons de Contingència
Total baixa de Crèdits del Fons de Contingència

207.872,02 €
207.872,02 €

Partida de despesa
303 92600
20600
Informàtica i Lloguers
303 92600
21600
Informàtica reparacions
303 92601
22706
Llicències i manteniments
303 92606
22706
Modernització sistemes de gestió
321 13000
22799
Altres Policia Local:psicotècnics, proves tir
321 13000
22104
Vestuari policia local
321 13000
21400
Material transport policia local reparacions
Total baixa de crèdits Àrea Serveis Generals

Import
150.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
8.000,00 €
14.382,00 €
5.539,00 €
252.921,00 €

Partida de despesa

Import

418

23107

22706

Pla de recepció i acollida

418

23172

22609

Pla local d'inclusió

419

23108

22700

Pla de desenvolupament comunitari

Total baixa de Crèdits Àrea Social
Partida

Descripció

11.824,20 €
2.888,30 €
13.740,27 €
28.452,77 €
Import

153

31102

22700

Desfibril·ladors ( Pres.participatius)

10.000,00 €

151

17220

22706

Sostenibilitat Ambiental

43.000,00 €

121
121
121
121
121
121
131
131

15100
15100
15320
16300
16500
16500
17100
17100

21000
22706
21300
22700
21900
21901
20400
22799

Béns naturals i infraestructures/manteniment urbà
Estudis i treballs tècnics
Instal·lacions auxiliars via pública
Neteja via pública / espais exteriors
Enllumenat Via pública
Instal·lacions temporals
Rènting vehicles
Manteniment parcs i jardins

15.000,00 €
20.000,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

141
141

92000
92000

21900
22700

Danys en equipaments assegurats
Neteja Dependències / Equipaments

121

92000

63400

Camió brigada / pala

5.000,00 €
16.000,00 €
3.000,00 €

Total baixa de Crèdits Àrea de Espai Públic i transició energètica

170.000,00 €

Import total finançament per baixa de crèdits = 773.446,47€
2. Subvenció
Concepte d’ingrés

Descripció

141

Resiliència 2.0 Electricitat dependències

92000

46100

Increment 1,5%
30.340,18 €

Import total finançament per subvenció

30.340,18 €

Import total finançament = 803.786,65€

ALTA DE CRÈDITS per Suplement de crèdit
Partida de despesa

Descripció

302

13200

12001

Ret Bas A2 Fun Seguretat Ciutadana

Increment
1,5%
221,25 €

302

13200

12003

Ret Bas C1 Fun Seguretat Ciutadana

10.435,46 €

302

13200

12004

Ret Bas C2 Fun Seguretat Ciutadana

157,00 €

302

13200

12006

Ret Bas Tri Fun Seguretat Ciutadana

1.463,01 €

302

13200

12100

Ret Com Des Fun Seguretat Ciutadana

6.062,41 €

302

13200

12101

Ret Com Esp Fun Seguretat Ciutadana

16.352,68 €

302

13200

12103

Ret Com Alt Fun Seguretat Ciutadana

3.067,63 €

302

13200

13000

Ret Bas Lab Seguretat Ciutadana

131,63 €

302

13200

13002

Altres Rem Lab Seguretat Ciutadana

349,24 €

302

13200

16000

302

15000

12000

302

15000

12001

302

15000

12003

302

15000

12004

302

15000

12006

302

15000

12100

302

15000

12101

302

15000

12103

302

15000

13000

Seguretat Social Personal
Ciutadana
Ret Bas A1 Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Bas A2 Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Bas C1 Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Bas C2 Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Bas Tri Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Com Des Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Com Esp Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Com Alt Fun Adm. Gral
Urbanisme
Ret Bas Lab Gral Adm. Gral

Seguretat

13.151,29 €

Habitatge i

1.006,43 €

Habitatge i

221,25 €

Habitatge i

1.548,37 €

Habitatge i

430,90 €

Habitatge i

828,21 €

Habitatge i

1.999,22 €

Habitatge i

3.162,38 €

Habitatge i

100,74 €

Habitatge i

687,03 €

Urbanisme
302

15000

13002

302

15000

16000

302

15100

12000

Altres Rem Lab Adm. Gral Habitatge i
Urbanisme
Seguretat Social Personal Adm. Gral
Habitatge i Urbanisme
Ret Bas A1 Fun Urbanisme

302

15100

12001

Ret Bas A2 Fun Urbanisme

442,50 €

302

15100

12006

Ret Bas Tri Fun Urbanisme

277,53 €

302

15100

12100

Ret Com Des Fun Urbanisme

1.212,09 €

302

15100

12101

Ret Com Esp Fun Urbanisme

1.773,62 €

302

15100

16000

Seguretat Social Personal Urbanisme

1.514,36 €

302

15220

12004

Ret Bas C2 Fun Edificis Municipals

310,85 €

302

15220

12005

Ret Bas E Fun Edificis Municipals

184,29 €

302

15220

12006

Ret Bas Tri Fun Edificis Municipals

36,55 €

302

15220

12100

Ret Com Des Fun Edificis Municipals

268,29 €

302

15220

12101

Ret Com Esp Fun Edificis Municipals

455,22 €

302

15220

12103

Ret Com Alt Fun Edificis Municipals

90,69 €

302

15220

16000

302

15320

12000

Seguretat
Social
Personal
Municipals
Ret Bas A1 Fun Via pública

302

15320

12001

Ret Bas A2 Fun Via Pública

663,75 €

302

15320

12004

Ret Bas C2 Fun Via Pública

2.489,60 €

302

15320

12005

Ret Bas E Fun Via Pública

658,17 €

302

15320

12006

Ret Bas Tri Fun Via Pública

532,50 €

302

15320

12100

Ret Com Des Fun Via Pública

2.484,09 €

302

15320

12101

Ret Com Esp Fun Via Pública

4.441,84 €

302

15320

12103

Ret Com Alt Fun Via Pública

222,13 €

302

15320

13000

Ret Bas Lab Via pública

165,12 €

302

15320

13002

Altres Rem Lab Via pública

238,10 €

302

15320

16000

Seguretat Social Personal Via Pública

302

16300

12004

Ret Bas C2 Fun Neteja Viària

143,56 €

302

16300

12005

Ret Bas E Fun Neteja Viària

394,90 €

302

16300

12006

Ret Bas Tri Fun Neteja Viària

74,51 €

302

16300

12100

Ret Com Des Fun Neteja Viària

303,60 €

302

16300

12101

Ret Com Esp Fun Neteja Viària

542,61 €

302

16300

12103

Ret Com Alt Fun Neteja Viària

155,90 €

302

16300

13000

Ret Bas Lab Neteja Viària

354,99 €

302

16300

13002

Altres Rem Lab Neteja Viària

609,23 €

302

16300

16000

Seguretat Social Personal Neteja Viària

809,78 €

Edificis

940,57 €
3.146,90 €
1.258,03 €

438,28 €
283,97 €

3.696,26 €

302

16400

13000

Ret Bas Lab Cementiri

170,51 €

302

16400

13002

Altres Rem Lab Cementiri

250,84 €

302

16400

16000

Seguretat Social Personal Cementiri

141,36 €

302

16500

12001

Ret Bas A2 Fun Enllumenat

661,53 €

302

16500

12006

Ret Bas Tri Fun Enllumenat

37,68 €

302

16500

12100

Ret Com Des Fun Enllumenat

349,57 €

302

16500

12101

Ret Com Esp Fun Enllumenat

611,16 €

302

16500

12103

Ret Com Alt Fun Enllumenat

29,39 €

302

16500

16000

Seguretat Social Personal Enllumenat

566,49 €

302

17100

12001

Ret Bas A2 Fun Parcs i Jardins

221,25 €

302

17100

12004

Ret Bas C2 Fun Parcs i Jardins

1.208,88 €

302

17100

12005

Ret Bas E Fun Parcs i Jardins

263,27 €

302

17100

12006

Ret Bas Tri Fu Parcs i Jardins

275,66 €

302

17100

12100

Ret Com Des Fun Parcs i Jardins

988,68 €

302

17100

12101

Ret Com Esp Fun Parcs i Jardins

1.804,74 €

302

17100

12103

Ret Com Alt Fun Parcs i Jardins

158,23 €

302

17100

13000

Ret Bas Lab Parcs i Jardins

223,00 €

302

17100

13002

Altres Rem Lab Parcs i Jardins

233,71 €

302

17100

16000

Seguretat Social Personal Parcs i Jardins

302

17200

12001

302

17200

12006

302

17200

12100

302

17200

12101

302

17200

13000

302

17200

13002

302

17200

16000

302

23000

12000

302

23000

12001

302

23000

12003

302

23000

12004

302

23000

12006

302

23000

12100

302

23000

12101

Ret Bas A2 Fun Protecció i Millora Medi
Ambient
Ret Bas Tri Fun Protecció i Millora Medi
Ambient
Ret Com Des Fun Protecció i Millora Medi
Ambient
Ret Com Esp Fun Protecció i Millora Medi
Ambient
Ret Bas Lab Protecció i Millora Medi
Ambient
Altres Rem Lab Protecció i Millora Medi
Ambient
Seguretat Social Protecció i Millora Medi
Ambient
Ret Bas A1 Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Bas A2 Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Bas C1 Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Bas C2 Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Bas Tri Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Com Des Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Com Esp Fun Serveis Socials i Promo.
Social

1.611,00 €
500,95 €
181,88 €
330,90 €
560,64 €
283,12 €
264,11 €
582,26 €
283,97 €
1.770,00 €
1.523,82 €
185,15 €
733,38 €
2.084,96 €
3.063,05 €

302

23000

12103

12001

Ret Com Alt Fun Serveis Socials i Promo.
Social
Ret Bas Lab Serveis Socials i Promo.
Social
Altres Rem Lab Serveis Socials i Promo.
Social
Seguretat Social Personal Serveis Socials i
Promo.
Ret Bas A2 Fun Assistència Social Primària

302

23000

13000

302

23000

13002

302

23000

16000

302

23100

302

1.283,25 €

23100

12006

Ret Bas Tri Fun Assistència Social Primària

213,04 €

302

23100

12100

671,35 €

302

23100

12101

302

23100

12103

302

23100

13000

Ret Com Des Fun Assistència Social
Primària
Ret Com Esp Fun Assistència Social
Primària
Ret Com Alt Fun Assistència Social
Primària
Ret Bas Lab Assistència Social Primària

269,44 €

302

23100

13002

Altres Rem Lab Assistència Social Primària

286,03 €

302

23100

16000

302

31100

12001

Seguretat Social Personal
Social Primà
Ret Bas A2 Fun Salut Pública

302

31100

12003

Ret Bas C1 Fun Salut Pública

338,91 €

302

31100

12006

Ret Bas Tri Fun Salut Pública

150,33 €

302

31100

12100

Ret Com Des Fun Salut Pública

319,95 €

302

31100

12101

Ret Com Esp Fun Salut Pública

508,55 €

302

31100

12103

Ret Com Alt Fun Salut Pública

40,95 €

302

31100

16000

Seguretat Social Personal Salut Pública

445,50 €

302

32000

12001

Ret Bas A2 Fun Educació

663,75 €

302

32000

12004

Ret Bas C2 Fun Educació

538,53 €

302

32000

12005

Ret Bas E Fun Educació

394,90 €

302

32000

12006

Ret Bas Tri Fun Educació

260,17 €

302

32000

12100

Ret Com Des Fun Educació

880,24 €

302

32000

12101

Ret Com Esp Fun Educació

1.346,49 €

302

32000

12103

Ret Com Alt Fun Educació

410,95 €

302

32000

13000

Ret Bas Lab Educació

626,03 €

302

32000

13002

Altres Rem Lab Educació

668,49 €

302

32000

16000

Seguretat Social Personal Educació

302

33000

12001

Ret Bas A2 Fun Cultura

885,00 €

302

33000

12003

Ret Bas C1 Fun Cultura

338,91 €

302

33000

12004

Ret Bas C2 Fun Cultura

311,82 €

302

33000

12006

Ret Bas Tri Fun Cultura

170,90 €

302

33000

12100

Ret Com Des Fun Cultura

817,29 €

Assistència

214,02 €
1.148,78 €
1.375,82 €
3.594,15 €

872,95 €
172,08 €

1.131,45 €
221,25 €

1.739,85 €

302

33000

12101

Ret Com Esp Fun Cultura

302

33000

12103

Ret Com Alt Fun Cultura

200,26 €

302

33000

13000

Ret Bas Lab Cultura

309,60 €

302

33000

13002

Altres Rem Lab Cultura

585,52 €

302

33000

16000

Seguretat Social Personal Cultura

1.503,01 €

302

33210

12003

Ret Bas C1 Fun Biblioteques

1.128,56 €

302

33210

12006

Ret Bas Tri Fun Biblioteques

245,71 €

302

33210

12100

Ret Com Des Fun Biblioteques

610,48 €

302

33210

12101

Ret Com Esp Fun Biblioteques

879,16 €

302

33210

12103

Ret Com Alt Fun Biblioteques

82,70 €

302

33210

13000

Ret Bas Lab Biblioteques

586,43 €

302

33210

13002

Altres Rem Lab Biblioteques

702,55 €

302

33210

16000

Seguretat Social Personal Biblioteques

302

33220

12000

Ret Bas A1 Fun Archivos

251,61 €

302

33220

12100

Ret Com Des Fun Arxius

167,57 €

302

33220

12101

Ret Com Esp Fun Arxius

242,43 €

302

33220

13000

Retribucions bàsiques Arxius

253,38 €

302

33220

13002

Altres Rem Lab Arxius

256,04 €

302

33220

16000

Seguretat Social Personal Arxius

383,09 €

302

33800

12003

Ret Bas C1 Fun Festes Populars

169,45 €

302

33800

12006

Ret Bas Tri Fun Festes Populars

43,40 €

302

33800

12100

Ret Com Des Fun Festes Populars

113,61 €

302

33800

12101

Ret Com Esp Fun Festes Populars

226,04 €

302

33800

12103

Ret Com Alt Fun Festes Populars

74,20 €

302

33800

16000

Seguretat Social Personal Festes Populars

168,82 €

302

34100

12000

402,57 €

302

34100

12003

302

34100

12006

302

34100

12100

302

34100

12101

302

34100

13000

Ret Bas A1 Fun Promoció i foment de
l'esport
Ret Bas C1 Fun Promoció i foment de
l'esport
Ret Bas Tri Fun Promoció i foment de
l'esport
Ret Com Des Fun Promoció i foment de
l'esport
Ret Com Esp Fun Promoció i foment de
l'esport
Ret Bas Lab Promoció i foment de l'esport

302

34100

13002

302

34100

16000

302

43000

12001

Altres Rem Lab Promoció i foment de
l'esport
Seguretat Social Personal Promoció i
foment de l'esport
Ret Bas A2 Fun Promoció Econòmica i
Comerç

1.157,99 €

1.284,29 €

185,15 €
21,26 €
352,10 €
515,37 €
884,40 €
1.202,35 €
1.172,10 €
663,75 €

302

43000

12003

Ret Bas C1 Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Bas C2 Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Bas E Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Bas Tri Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Com Des Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Com Esp Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i
Comerç
Ret Bas Lab Administració General de
Comerç, turisme
Altres Rem Lab Promoció Econòmica i
Comerç
Seguretat Social Personal Promoció
Econòmica i Com
Ret Bas A2 Fun Promoció econòmica i
comerç
Ret Bas Tri Fun Comerç

169,45 €

302

43000

12004

302

43000

12005

302

43000

12006

302

43000

12100

302

43000

12101

302

43000

12103

302

43000

13000

302

43000

13002

302

43000

16000

302

43100

12001

302

43100

12006

302

43100

12100

302

43100

12101

302

43100

12103

302

43100

16000

302

92000

12000

Ret Com Des Fun Promoció econòmica
comerç
Ret Com Esp Fun Promoció econòmica
Comerç
Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica
Comerç
Seguretat social Promoció econòmica
Comerç
Ret Bas A1 Fun Administració General

302

92000

12001

Ret Bas A2 Fun Administració General

1.048,72 €

302

92000

12003

Ret Bas C1 Fun Administració General

1.584,07 €

302

92000

12004

Ret Bas C2 Fun Administració General

429,32 €

302

92000

12006

Ret Bas Tri Fun Administració General

902,22 €

302

92000

12100

Ret Com Des Fun Administració General

2.464,28 €

302

92000

12101

Ret Com Esp Fun Administració General

3.939,82 €

302

92000

12103

Ret Com Alt Fun Administració General

176,98 €

302

92000

13000

Ret Bas Lab Administració General

555,83 €

302

92000

13002

Altres Rem Lab Administració General

941,81 €

302

92000

16000

302

92200

12003

302

92200

12006

302

92200

12100

302

92200

12101

Seguretat Social Personal Administració
General
Ret Bas C1 Fun Coord. i Organitz.
Institucional
Ret Bas Tri Fun Coord. i Organitz.
Institucional
Ret Com Des Fun Coord. i Organitz.
Institucional
Ret Com Esp Fun Coord. i Organitz.
Institucional

185,15 €
131,63 €
80,16 €
583,38 €
923,55 €
49,07 €
317,63 €
299,83 €
1.105,70 €
221,25 €
8,03 €

i

105,53 €

i

150,51 €

i

24,31 €

i

175,06 €
1.040,99 €

3.548,98 €
169,45 €
43,40 €
89,36 €
132,01 €

302

92200

12103

302

92200

13000

302

92200

13002

302

92200

16000

302

92310

302

Ret Com Alt Fun Coord. i Organitz.
Institucional
Ret Bas Lab Coord. i Organitz. Institucional

57,35 €
600,05 €

12003

Altres Rem Lab Coord. i Organitz.
Institucional
Seguretat Social Personal Coord. i
Organitz. Insti
Ret Bas C1 Fun Padró Municipal Habitants

807,91 €

169,45 €

92310

12006

Ret Bas Tri Fun Padró Municipal Habitants

74,40 €

302

92310

12100

105,53 €

302

92310

12101

302

92310

16000

302

92400

12001

Ret Com Des Fun Padró Municipal
Habitants
Ret Com Esp Fun Padró Municipal
Habitants
Seguretat Social Personal Padró Municipal
Habitant
Ret Bas A2 Fun Participació Ciutadana

611,95 €

302

92400

12003

Ret Bas C1 Fun Participació Ciutadana

338,91 €

302

92400

12004

Ret Bas C2 Fun Participació Ciutadana

168,19 €

302

92400

12006

Ret Bas Tri Fun Participació Ciutadana

255,35 €

302

92400

12100

Ret Com Des Fun Participació Ciutadana

639,22 €

302

92400

12101

Ret Com Esp Fun Participació Ciutadana

991,75 €

302

92400

12103

Ret Com Alt Fun Participació Ciutadana

43,36 €

302

92400

13000

Ret Bas Lab Participació Ciutadana

514,23 €

302

92400

13002

Altres Rem Lab Participació Ciutadana

702,10 €

302

92400

16000

302

92500

12003

Seguretat Social Personal Participació
Ciutadana
Ret Bas C1 Fun Atenció Ciutadana

302

92500

12004

Ret Bas C2 Fun Atenció Ciutadana

574,53 €

302

92500

12005

Ret Bas E Fun Atenció Ciutadana

658,17 €

302

92500

12006

Ret Bas Tri Fun Atenció Ciutadana

616,87 €

302

92500

12100

Ret Com Des Fun Atenció Ciutadana

1.549,56 €

302

92500

12101

Ret Com Esp Fun Atenció Ciutadana

2.402,87 €

302

92500

12103

Ret Com Alt Fun Atenció Ciutadana

302

92500

16000

302

92600

12000

Seguretat
Social
Personal
Atenció
Ciutadana
Ret Bas A1 Fun Noves Tecnologies

302

92600

12001

Ret Bas A2 Fun Noves Tecnologies

991,18 €

302

92600

12003

Ret Bas C1 Fun Noves Tecnologies

338,91 €

302

92600

12006

Ret Bas Tri Fun Noves Tecnologies

301,76 €

302

92600

12100

Ret Com Des Fun Noves Tecnologies

901,17 €

302

92600

12101

Ret Com Esp Fun Noves Tecnologies

1.248,63 €

302

92600

12103

Ret Com Alt Fun Noves Tecnologies

555,71 €

164,46 €
133,21 €

1.276,92 €
1.355,63 €

433,17 €
2.187,90 €
251,61 €

323,36 €

302

92600

13000

Ret Bas Lab Noves Tecnologies

223,45 €

302

92600

13002

Altres Rem Lab Noves Tecnologies

300,80 €

302

92600

16000

302

93100

12000

Seguretat
Social
Personal
Noves
Tecnologies
Ret Bas A1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal

302

93100

12001

Ret Bas A2 Fun Pol. Econòmica i Fiscal

722,58 €

302

93100

12003

Ret Bas C1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal

871,82 €

302

93100

12006

Ret Bas Tri Fun Pol. Econòmica i Fiscal

451,71 €

302

93100

12100

Ret Com Des Fun Pol. Econòmica i Fiscal

1.820,45 €

302

93100

12101

Ret Com Esp Fun Pol. Econòmica i Fiscal

3.134,82 €

302

93100

12103

Ret Com Alt Fun Pol. Econòmica i Fiscal

302

93100

16000

302

93200

12001

Seguretat Social Personal Pol. Econòmica i
Fiscal
Ret Bas A2 Fun Gestió Sistema Tributari

302

93200

12003

Ret Bas C1 Fun Gestió Sistema Tributari

508,36 €

302

93200

12006

Ret Bas Tri Fun Gestió Sistema Tributari

315,85 €

302

93200

12100

Ret Com Des Fun Gestió Sistema Tributari

570,06 €

302

93200

12101

Ret Com Esp Fun Gestió Sistema Tributari

866,77 €

302

93200

12103

302

93200

16000

302

93400

12000

Ret Com Alt Fun Gestió del sistema
tributari
Seguretat Social Personal Gestió Sistema
Tributari
Ret Bas A1 Fun Tresoreria

251,61 €

302

93400

12003

Ret Bas C1 Fun Tresoreria

194,01 €

302

93400

12004

Ret Bas C2 Fun Tresoreria

185,15 €

302

93400

12006

Ret Bas Tri Fun Tresoreria

72,52 €

302

93400

12100

Ret Com Des Fun Tresoreria

340,92 €

302

93400

12101

Ret Com Esp Fun Tresoreria

690,74 €

302

93400

16000

Seguretat Social Personal Tresoreria

534,60 €

113

15211

14300

221103

Cap d'Unitat Servei d'Habitatge

263,58 €

113

15211

16000

221103

Seguretat Social cap d'unitat d'habitatge

113

15216

14300

211104

Auxiliar administratiu SIDH

341,57 €

113

15216

16000

211104

Seguretat social aux adm SIDH

111,86 €

221

24100

14300

Sou personal SPEO-OCUPACIO

2.244,48 €

221

24100

16000

Seguretat Social SPEO-OCUPACIO

1.093,76 €

221

43311

14300

Sou SPEO-EMPRESA

352,17 €

221

43311

16000

Seguretat Social SPEO-EMPRESA

192,19 €

223

24100

14300

201207

223

24100

14300

211207

223

24100

16000

201207

Diputacio/ PAE 2020 (Sou contractacio
tècnic empresa )
Diputació / Suport a la indústria PAES 2122
Seguretat Social PAE 2020 (contractacio

1.515,14 €
1.307,61 €

33,42 €
2.344,81 €
516,63 €

0,61 €
765,86 €

86,32 €

48,56 €
404,42 €
35,83 €

tecnic )
223

24100

16000

201213

Seguretat Social/Ubicat 2020

223

24100

16000

211207

223

24102

16000

201206

Diputació / Seg_social Suport a la indístria
PAES 21-22
Seguretat Social_centre Local de serveis a
les empreses2020

223

24103

14300

221207

Sou base Diputació Pla Local ocupació

223

24103

16000

221207

223

24106

14300

201209

223

24106

14300

221206

223

24106

16000

201209

223

24106

16000

221206

223

24108

14300

211213

Seguretat social Diputació Pla Local
ocupació
Sou base AM-Pla Metropolità de suport pol.
socials
Sou base AMB-Pla Metropolità de suport
pol. Socials
Seguretat Social AMB-Pla de suport pol.
socials
Seguretat Social AMB-Pla de suport pol.
Socials
Sou Logijove 4.0 / ApropAMB

223

24108

16000

211213

Seguretat social logijove 4.0 / ApropAMB

190,44 €

223

24109

14300

211207

Retribucions_Suport a la indústria_PAES

22,72 €

223

24109

16000

211207

223

24110

14300

211224

Seguretat
Social
indústria_PAES
Sou Singulars 2021

223

24110

16000

211224

Seguretat Social Singulars 2021

223

24125

14300

201202

Diputació/SLO
plataforma
telemàtica
XALOC 2020 (sou contrac. tecnic)

1.093,76 €

223

24125

16000

211204

12,40 €

223

24125

16000

221205

223

24133

14300

211225

Seg.Social SLO Plataforma telemàtica
Xaloc 2021
Seg.Social SLO Plataforma telemàtica
Xaloc 2022
Salaris/Espais de recerca de feina 2021

223

24133

16000

211225

223

24139

14300

211203

223

24139

16000

211203

223

24141

14300

221208

223

24141

16000

211208

223

24141

16000

221208

223

24142

14300

211210

Seguretat
Social/Diputació
Impulsa 2022-2023
Montcada Inclou 21-22

223

24142

16000

211210

Seguretat Social/Montcada Inclou 21-22

178,52 €

223

24142

16000

211210

Seguretat Social/Montcada Inclou 21-22

178,52 €

223

24143

14300

211220

Salaris / AODL 2021

488,70 €

223

24143

16000

211220

Seguretat Social/AODL 2021

162,90 €

223

24144

14300

211222

Salaris/Dones amb empenta

415,47 €

223

24144

16000

211222

Seguretat Social/Dones amb empenta

136,08 €

_Suport

37,96 €

a

190,19 €
12,40 €
1.105,94 €

la

569,73 €
1.709,86 €
3.903,88 €
5.870,18 €
2.011,09 €
560,12 €

79,07 €
397,87 €
130,30 €

Seguretat Social/Espais de recerca de
feina 2021
Pla de Reactivació de l'Ocupació 2021
Seg.Social / Pla de Reactivació de
l'Ocupació 2021
Salaris/Diputació Montcada Impulsa 20222023
Seguretat Social/Montcada Impulsa 2021
Montcada

126,47 €
774,28 €
282,08 €
1.093,76 €
55,19 €
158,89 €
21,94 €
52,04 €
457,38 €

223

42002

14300

221209

223

42002

16000

221209

411

23000

12001

Centre Local de serveis a les empresesSou Base
Centre Local de serveis a les empresesSeguretat Social
Sou base Dinamitzadors cívics

411

23000

12100

Ret Com Des Fun Serveis Bàsics

14,92 €

411

23000

12101

Ret Com Esp Fun Serveis Bàsics

21,28 €

411

23000

12103

Ret Com Alt Fun Serveis Bàsics

2,90 €

411

23000

14300

Sou dinamitzador cívic

449,23 €

411

23000

16000

Seguretat Social dinamitzador cívic

145,78 €

411

23000

16000

411

23100

12001

411

23100

12003

411

23100

12006

411

23100

12100

Ret Bas Com Des Fun Proj Proj Serveis
Socials i Promo Social

570,32 €

411

23100

12101

Ret Bas Com Esp Fun Proj Proj Serveis
Socials i Promo Social

850,10 €

411

23100

12103

10,24 €

411

23100

16000

411

23100

16000

418

23172

14300

Ret Com Alt Fun Proj Proj Serveis Socials i
Promo Social
Seg.Soc Proj Prof Serveis Socials i promo
Social
Seg Soc Proj Prof Serveis Socials i Promo
Social
Generalitat Pla local d'inclusió

418

23172

14300

418

23172

16000

418

23172

16000

422

23100

12000

422

23100

12101

422

23100

12103

422

32006

12001

Seguretat Social Generalitat Pla Local
d'inclusió
Seguretat Social Generalitat Pla Local
d'inclusió
Ret Bas A1 Fun PFI-PTT Serveis Socials i
Promo. Social
Ret Com Esp Fun PFI-PTT Serveis Socials
i Promo. Social
Ret Com Alt Fun PFI-PTT Serveis Socials i
Promo. Social
Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a PEE-PMOE

422

32006

12006

Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE

422

32006

12100

Ret.Com.Des A2 Tècnic/a PEE-PMOE

104,38 €

422

32006

12101

Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a PEE-PMOE

147,88 €

422

32006

16000

Seguretat Social PMOE Tècnic/a PEE

461,27 €

422

32007

12001

218,22 €

422

32007

12100

422

32007

12101

Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a Orientador
PMOE
Ret.Com.Des A2 Tècnic/a Orientador
PMOE
Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a Orientador
PMOE

211408

211407

211409

211409

Seguretat Social Personal Serveis Socials i
Promo. Social
Ret Bas A2 Fun Proj Prof Serveis Socials i
Pmo Social
Ret Bas C1 Fun Proj Prof Serveis Socials i
Promo Social
Ret Bas Tri Serveis Socials i Promo Social

Generalitat Pla local d'inclusió

158,89 €
52,04 €
31,28 €

13,88 €
665,04 €
508,35 €
27,56 €

111,20 €
62,03 €
591,28 €
2,74 €
191,87 €
28,00 €
324,47 €
175,07 €
32,37 €
218,23 €
37,96 €

104,39 €
148,88 €

422

32007

16000

221410

Seguretat
Social
PMOE
Tècnic/a
Orientador PMOE
Lleure educatiu 360/ AMB_Aprop- Salari
Base
Lleure
educatiu
360/
AMB_ApropSeguretat Social
Joventut esportiva Sou Base

422

32600

13100

211429

422

32600

16000

211429

431

34002

12000

431

34002

431
431

192,56 €

12100

221410

Joventut esportiva Complement Destí 431

129,25 €

34002

12101

221410

Joventut esportiva Complement Específic

186,99 €

34002

16000

221410

Joventut esportiva Seguretat Social

166,63 €

TOTAL CAP 1
AJUNTAMENT

426,87 €
133,40 €

253.786,65 €

Partida de despesa

Descripció

521

Aportació Montcada Comunicació

49100

449,16 €

41100

TOTAL aportació a Montcada Comunicació

Increment
1,5%
5.466,79 €
5.466,79 €

Partida de despesa

Descripció

121

16500

22100

Electricitat Via pública / Espais exteriors

50.000,00 €

141

92000

22100

Electricitat Dependències / Equipaments

100.000,00 €

141

92000

22102

Gas dependències / equipa

394.533,21 €

TOTAL despeses Àrea Espai Públic i Transició Ecològica

Import

544.533,21 €

Total alta de crèdits = 803.786,65€

SEGON. Sotmetre la modificació de crèdit per suplement de crèdit a informació pública pel termini
de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació
ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.1.G Modificació de crèdit 122/2022/MC
Antecedents de fet i fonaments de dret
Vist l’informe emès pel Cap del Servei de Projectes i Obres de data 18 d’octubre de 2022 en
relació a la proposta de modificació de crèdit per generació en els termes següents:
Vista l’aprovació definitiva del “Projecte executiu de l’escola bressol el Viver” aprovada al Ple de
l’Ajuntament de Montcada en sessió del 21/07/2022.
Vist que a la mateixa sessió plenària es va aprovar el Plec amb referència CO2022000023 i que
aquest, transcorregut el temps de licitació es va declarar desert.
Atès que el PROJECTE EXECUTIU DE NOVA ESCOLA BRESSOL “EL VIVER” a MONTCADA I
REIXAC va ser redactat per tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data Abril de 2022 i

entregat per a la seva aprovació a l’Ajuntament de Montcada i Reixac per un import de
1.648.330,91 euros de pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs), i donades les
circumstàncies, l’Ajuntament va sol·licitar a l’AMB una actualització del pressupost.
A la vista d’aquesta modificació de preus el projecte s’incrementa en un 24,04%, passant a un
import de 2.044.553,59 euros de pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs), suposant un
increment de 396.222,68 euros.
Aquest increment es proposa dotar-lo a la mateixa partida per el pressupost 2023.
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Modificar l’annex d’inversions del projecte 221137 “Institut Escola El Viver”, que es
declara plurianual quedant amb la següent estructura:
PROJECTE 221137 – Ampliació EL VIVER
Anualitat
Concepte d’ingressos
2022
217/01100/91300/221137 Operacions a llarg termini
2022
112/32107/76400/221137 Pacte AMB EL VIVER
2022
112/32107/75030/221137 Generalitat/EL VIVER
2023
217/01100/91300/221137 Operacions a llarg termini
Total Concepte d’ingressos

Import
292.534,57€
305.714,91€
1.800.000,00€
396.222,68€
2.794.472,16€

Anualitat
2022
2022

Partida de despeses
112/32107/63201/221137
112/32107/62201/221137

Import
749.918,57€
1.648.330,91€

2023

112/32107/62201/221137
TOTAL DESPESES

4a Fase EL VIVER
Escola bressol Municipal EL
VIVER
Escola bressol Municipal EL
VIVER

396.222,68€
2.794.472,16€

SEGON. Sotmetre la modificació de crèdit a informació pública pel termini de 15 dies hàbils
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i
suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment,
l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
2.2 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT AL 3R. TRIMESTRE DE 2022.
El Sr. Garrido explica: Com cada trimestre, donem compte tant del període mitjà de pagament,
que són els dies que tarden els proveïdors en cobrar per part de l’Ajuntament, i després el nivell
de morositat a nivell de dies. Actualment, a l’Ajuntament de Montcada seria de 28 dies, per tant
estem dins de la legalitat, i l’Organisme Autònom d’Informació Local seria 20,08 dies i per tant, fa
un PMP global de 28 dies. En aquest sentit, m’agradaria recalcar que, malgrat la situació que

estem patint actualment d’increment de preus, etc, vetllem perquè els proveïdors cobrin a temps,
perquè la situació que estan passant, sabem que és complexa. I també m’agradaria remarcar que
portem cinc trimestres seguits, que això no havia passat mai, en que estem complint amb el PMP i
la morositat.
Després, a nivell de morositat, estem amb 51,48 dies i l’OAIL amb 49,43 dies. Per tant, estem dins
de la legalitat que serien 60 dies.
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 tercer trimestre de l’any 2022.

V.

Les dades corresponents al 3r trimestre de l’any 2022 del període mitjà de pagament
de la Corporació són els següents:

VI.

- Ajuntament de Montcada i Reixac

28,02 dies

- Org. Autònom local d’informació Local

20,08 dies

PMP global

28,00 dies

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 21 d’octubre de 2022,
El Ple resta assabentat de l’informe de l’interventor relatiu al període mitjà de pagament (pmp) de
la corporació corresponent al 3r. trimestre de 2022.
2.3 DONAR COMPTE DEL NIVELL DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R. 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 3r trimestre de l’any 2022, que
inclou la informació relativa a l’Ajuntament i el seu ens dependent (Organisme
Autònom).

Així mateix, la intervenció municipal ha advertit als centres gestors municipals d’aquelles factures
municipals entrades al registre 30 dies abans del final del 3r trimestre i que encara no han estat
tramitades.
Les dades corresponents al 3r trimestre de l’any 2022 del nivell de morositat de la Corporació, són
els següents:
Ajuntament de Montcada i Reixac

51,48 dies

Org. Autònom local d’informació Local

49,43 dies

De tota la qual cosa, s’informa al Ple als efectes procedents.”
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa de
l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple resta assabentat de l’informe de l’interventor relatiu al nivell de morositat de la corporació
corresponent al 3r. trimestre de 2022.
2.4 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES I ARBRAT PÚBLIC DELS BARRIS DE
CARRERADA, TERRA NOSTRA, CAN CUIÀS, MAS DURAN I MAS RAMPINYO DE
MONTCADA I REIXAC; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica: Portem a aprovar aquest expedient, per tal que s’iniciï la licitació amb
aquesta convocatòria. Bàsicament seria un contracte de quatre anys, més una pròrroga eventual
d'un any per tant i una ampliació com a màxim del 20% del preu, que el preu seria 2.805.324,18 €,
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000026, incoat pel regidor delegat de
Serveis municipals i Espai públic, que té per objecte la prestació del servei de manteniment de les
zones verdes i arbrat públic dels barris de Carrerada, Terra Nostra, Can Cuiàs, Mas Duran i Mas
rampinyo de Montcada i Reixac;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i regulació del
referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és anticipada, el procediment d’adjudicació obert i
harmonitzat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;

Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost al llarg dels quatre anys de
durada del contracte, més una pròrroga eventual d’un any i una ampliació eventual màxima del
20% del preu, és de 2.805.324,18 euros;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable,
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000026 que té per objecte la
prestació del servei de manteniment de les zones verdes i arbrat públic dels barris de Carrerada,
Terra Nostra, Can Cuiàs, Mas Duran i Masrampinyo de Montcada i Reixac.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat pel
procediment obert i regulació harmonitzada.
TERCER. Aprovar el document comptable corresponent, inclòs a la llista annexa amb referència
núm. 12022001562.
QUART. Tramitar anticipadament el contracte, donat que la seva execució material ha de
començar en l’exercici 2023, i sotmetre’n l’adjudicació a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit en el referit exercici.
2.5 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE FONTS PÚBLIQUES I FONTANERIA EN
DEPENDENCIES MUNICIPALS; I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ.
El Sr. Garrido explica: Portem aquest expedient també a aprovació per tal de convocar la licitació
inicial. Seria un contacte dos anys de durada, més tres pròrrogues eventuals d’un any cadascuna,
i una ampliació també del 20%. El preu en aquest cas seria de 280.824€.
Vist l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000034, incoat per la regidoria delegada de
Serveis municipals i manteniment, que té per objecte la prestació del servei de manteniment de les
instal·lacions de fonts públiques i fontaneria en dependencies municipals;
Vistos els plecs de condicions particulars que s’han elaborat per a l’adjudicació i regulació del
referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és anticipada, el procediment d’adjudicació obert i
harmonitzat per raó de la quantia, i els criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte, considerant el pressupost al llarg dels dos anys de durada
del contracte, més tres pròrrogues eventuals d’un any i una ampliació eventual màxima del 20%
del preu, és de 280.824,00 euros. euros;

Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable,
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. CO2022000034, que té per objecte la
prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de fonts públiques i fontaneria en
dependencies municipals.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del servei esmentat pel
procediment obert i tramitació harmonitzada.
TERCER. Aprovar els documents comptables corresponents inclosos a la llista annexa amb
referència núm. 1202001581.
QUART. Tramitar anticipadament el contracte, donat que la seva execució material ha de
començar en l’exercici 2023, i sotmetre’n l’adjudicació a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit en el referit exercici.
2.6 APROVACIÓ RESTABLIMENT DE L’EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ DE
MONTCADA AQUA RELATIU A L’EXERCICI 2021.
El Sr. Garrido explica la proposta: El que hem portat abans, tal com hem explicat, era la
modificació de crèdit per tal de tenir els recursos dins de la partida pressupostària per poder fer
front a aquest reequilibri, i ara el que portem és l’aprovació d’aquest reequilibri, que com he
comentat abans, per una banda correspondria a les dependències municipals que estan dins de
l’equipament Esportiu, doncs no hi ha un comptador diferenciat, i per tant, hi ha una part que
assumeix aquesta empresa. Per tant, l’Ajuntament n’ha de fer front, que correspondria a aquests
100.000 euros. Després hi ha els 345.847,17 euros, que serien pel reequilibri degut al Covid19,
que bàsicament s'ha de fer per llei, i mitjançant una auditoria, per corroborar que això també
queda en que és correcte, per tal de donar-li més pes i més fermesa, doncs es fa aquest equilibri
financer a la concessió.
La Sra. del Pino intervé: Bé, del que ja existeix en l’apartat anterior de la modificació de crèdit
respecte a Geafe, em reafirmo, em ratifico i ho torno a dir, i si volen més alt, en allò relatiu a
Geafe. Per tant, votarem a favor, perquè s’han d’assumir les responsabilitats d’aquest Ajuntament,
de pagar el que s’ha de pagar, i més, quan s’estableix per llei.
Però segueixo dient que suspendria la gestió de Geafe en tot el relatiu al que fa en aquest
municipi. Res més.
Vist el contracte de gestió indirecta del servei públic municipal del complex de piscines cobertes
municipals Montcada Aqua, adjudicat a l’empresa GEAFE, SL el dia 25 de setembre de 2003;

Vista la instància presentada per l’empresa GEAFE, SL el dia 31 de març de 2022, on es demana
el pagament del reequilibri econòmic de l’exercici 2021; i les instàncies presentades en sol·licitud
de compensació per raó del consum elèctric de l’oficina de l’IME (actualment, servei d’esports)
amb motiu que la seva instal·lació es troba connectada a diferents quadres elèctrics, tots ells amb
subministrament elèctric provinent del complex esportiu Montcada Aqua;
Vist l’informe emès per la consultora GNL RUSSELL BEDFORD AUDITORS, SL, per encàrrec de
l’ajuntament, d’on resulta que el càlcul del reequilibri financer de la concessió per a l’exercici 2021,
mitjançant una aportació directa per part de l’Ajuntament, hauria d’ascendir a 345.847,17 euros; i
que la compensació per raó del consum elèctric de l’oficina de l’IME provinent del subministrament
elèctric del complex esportiu Montcada Aqua, hauria de ser de 2.361,68 euros anuals;
Vist l’informe favorable emès per la persona responsable del contracte;
Vistos els altres informes que consten a l’expedient,
Vista la proposta del president de l'Àrea Econòmica i previ dictamen de la Comissió Informativa
de l'Àrea Econòmica celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Restablir l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic municipal del complex de
piscines cobertes municipals Montcada Aqua, corresponent a l’exercici 2021, per import de
345.847,17 euros.
SEGON. Compensar a l’empresa concessionària pel que fa al consum elèctric de l’oficina de l’IME
(actualment, servei d’esports), amb motiu que la seva instal·lació es troba connectada a diferents
quadres elèctrics, tots ells amb subministrament elèctric provinent del complex esportiu Montcada
Aqua, per un import total de 7.085,04 euros corresponent als exercicis 2019, 2020 i 2021, sense
perjudici de la reclamació que correspongui per a l’exercici 2022 a tramitar quan es liquidi el
contracte.
TERCER. Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de la despesa corresponent al
pagament dels imports esmentats.
3. ASSUMPTES DE L'ÀREA TERRITORIAL
3.1 APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DRETS A
EXPROPIAR SITUAT AL CARRER NOVELL NÚMERO 10.
El Sr. Sanchez, president de l’Àrea Territorial, explica la proposta: A Montcada, com a altres
municipis del nostre entorn, tenim un problema d’infrahabitatge que es podria agrupar en dues
casuístiques: una és el tema del barraquisme, i l’altra és el tema dels habitatges que amenacen
ruïna o que tenen unes condicions d’habitabilitat que no es poden permetre i no es poden tolerar.
Sabem que en altres municipis, com a Badalona per exemple, o a Santa Coloma, hi ha hagut
esfondraments de cases o ocupacions de fàbriques, de gent que vivia en unes condicions que no
són dignes, i hi ha hagut víctimes. A Montcada no hem tingut aquest problema, però sí que tenim
localitzats una sèrie d’infrahabitatges o d’habitatges que se’ls ha obert un expedient de ruïna i, per
tant, no reuneixen les condicions per viure-hi, i hem d’actuar abans de que passi una desgràcia,
de que passi res. Per això, l’Ajuntament vam constituir una comissió per infrahabitatge, que
afronta aquesta problemàtica, des d’una visió transversal, que hi ha Serveis Socials, hi ha Medi

Natural, hi ha Habitatge i hi ha Urbanisme, i el que fem és mirar a veure com hem d’actuar en
aquests casos.
El que portem avui a aprovació en aquest ple és l’aprovació definitiva d’una relació de béns a
expropiar. Es tracta d’un habitatge que està en declaració de ruïna, que s’ha obert una ordre
d’execució, s’ha requerit a la propietat que ho arreglin, però no tenen capacitat econòmica, i a més
a més, es dona la circumstància que el planejament urbanístic on s’ubica aquesta casa i aquesta
parcel·la, és zona verda. Per tant, el destí que ha de tenir aquesta parcel·la és ser una zona
verda. Estem parlant de la Muntanyeta de Can Sant Joan, allò hauria de ser un parc i hi ha uns
habitatges, que a més, estan en declaració de ruïna i són infrahabitatges, i s’ha d’actuar.
Per això el que fem ara és obrir un expedient d’expropiació. Normalment, el que fem en aquest
Ajuntament i en aquest plenari és rebutjar les peticions d’expropiació per part de particulars, ara
ho fem al revés perquè entenem que és un problema greu que hem de que hem d’afrontar i el que
fem és iniciar un procés d'expropiació per arribar a un acord amb la propietat. Els propietaris
també tenen un problema, perquè tenen una parcel·la que està ubicada en zona verda i que a
més tenen a casa que amenaça ruïna, on hi ha gent vivint- hi i per tant estan assumint uns riscs i
també volen col·laborar amb l’Ajuntament per buscar una solució, i això és el que estem fent. Per
això deia que en aquesta comissió d’infrahabitatge està Serveis Socials, està Habitatge, està
Urbanisme i està Medi Natural, per anar coordinats, perquè l’objectiu que tenim és reallotjar la
gent que hi viu, i així ho estem fent, expropiar i enderrocar-ho per convertir allò en un parc,
reallotjant a la gent. Ja hem començat amb alguna d’aquestes cases. És una problemàtica que
hem d’afrontar des d’una visió social, urbanística, des d’una visió de legalitat, i és el que estem
fent. Per això comencem aquest expedient d’expropiació, que ja us dic que en els propers plens
n’hi haurà més, perquè estem parlant d’una parcel·la on hi ha unes cases construïdes unes a
sobre de les altres, i tot el destí hauria de ser convertir-ho en un parc.
La Sra. Fernández, regidora del grup municipal socialista, intervé: Totes les accions que es
realitzin per minimitzar riscos cap als veïns i el propi propietari, el PSC-CP donarà suport.
És veritat que volia aprofitar que volem des d’aquí demanar, si pot ser, rebre un cens acurat.
Creiem necessari conèixer i tenir recollits i censats els habitatges i construccions que estiguin en
ruïnes pròpiament, per tal de tenir registrades, recollides, identificades, catalogades de perillositat,
aquest tipus de construccions i habitatges. En cas que ja existeixi aquest registre, ens agradaria
conèixer l’actualització. Donarem suport.
El Sr. Sánchez indica: Ho van preguntar a la comissió informativa i ho he demanat. Hi havia vuit
declaracions de ruïna, i la majoria estan en aquesta parcel·la de la Muntanyeta de Can Sant Joan.
Ja us ho passarem i ja us anirem informant de com anem afrontant aquesta problemàtica. Només
agrair el sentit del vot.
Antecedents
La Junta de Govern Local en sessió de data 7 d’agost de 2022 va adoptar les acords següents:
“Primer: Aprovar inicialment la relació dels béns i drets afectats per l’expropiació del carrer Novell
número 10.
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies, mitjançant la
publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a l'e-Tauler, i al periòdic de difusió local "La Veu" de Montcada i Reixac.

Tercer: Notificar als propietaris del bé i titular d’altres drets aquests acords i la seva inclusió en la
relació, a fi i efecte, de que puguin, durant el termini de quinze dies hàbils, presentar totes les
al·legacions que considerin oportunes únicament als efectes de possibles errors de les dades que
constin en la relació.
Quart: De no produir-se reclamacions s’entendrà definitivament aprovada la relació concreta dels
béns i drets, i per iniciat l’expedient expropiatori, invitant als propietaris per a que proposin un preu
que propiciï l’adquisició per mutu acord.”
Aquest acord va ser sotmès a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents en l’e-Taulell de l’Ajuntament els dies 8 de setembre a 5
d’octubre de 2022 i publicat en la Veu de setembre 2022 i en el BOP de data 19 de setembre de
2022 a l’efecte que es poguessin presentar al·legacions sobre la procedència de l’ocupació dels
béns i drets o sobre el seu estat material o legal, com també a efectes de l’aportació de dades que
permetessin la rectificació de possibles errors. L’acord també va ésser notificat
individualitzadament a tots els interessats en l’expedient.
Cal fer constar que no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions ni oposició, segons s’acredita a
l’expedient mitjançant la certificació emesa per la Secretaria Municipal en data 17 d’octubre de
2022, la qual cosa comporta que la relació de béns i drets ha quedat definitivament aprovada i que
s’ha iniciat el procediment d’expropiació.
Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa, l’Administració i el particular a qui es
refereixi l’expropiació podran convenir l’adquisició dels béns o drets que son objecte d’aquella
lliurement i per mutu acord, en quin cas, una vegada convinguts els termes de l’adquisició
amistosa, es donarà per conclòs l’expedient iniciat.
D’acord amb l’article 26 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, la fixació
del preu just es tramita com a peça separada, encapçalada per l'exacta descripció del bé concret
que s'hagi d'expropiar i amb aquesta finalitat s’obrirà un expedient individual a cadascun dels
propietaris de béns expropiables.
D’acord amb els articles 29 i 30 del mateix text legal, l'Administració requerirà els propietaris
perquè en el termini de vint dies, comptadors des de l'endemà de la notificació, presentin full
d'apreuament, en què es concreti el valor de l'objecte que s'expropia. L'Administració expropiant
ha d'acceptar o rebutjar la valoració dels propietaris en el mateix termini de vint dies. En el primer
cas s'entendrà determinat definitivament el preu just i l'Administració procedirà al pagament
d'aquest, com a requisit previ a l'ocupació o la disposició. En el segon supòsit, l'Administració
estendrà full d'apreuament fundada del valor de l'objecte de l'expropiació, que es notificarà al
propietari, el qual, dins dels deu dies següents, podrà acceptar-lo o bé rebutjar-lo i, en aquest
segon cas, tindrà dret a fer les al·legacions que estimi pertinents, emprant els mètodes valoratius
que jutgi més adequats per justificar la seva pròpia valoració als efectes de l'article quaranta-tres, i
així mateix a aportar les proves que consideri oportunes en justificació de les al·legacions
formulades.
Si el propietari rebutja el preu ofert per l’administració, es passarà l’expedient d’apreuament al
Jurat d’Expropiació de Catalunya.
D’acord amb l’article 36 de la Llei d’Expropiació forçosa, la taxació s’ha d’efectuar partint del valor
que tinguin els béns i drets al temps d’iniciar-se l’expedient d’apreuament. A aquests efectes,
l’article 30 del Reglament de la Llei d’Expropiació forçosa disposa que l’Administració, quan

requereix els propietaris perquè presentin el full apreuament, ha de donar-los trasllat de la data
legal d’inici de l’expedient d’apreuament, podent aquests, quan presentin el full d’apreuament,
discutir sobre la procedència d’aquesta data, raonant, en el seu cas, la fixació d’altra data. D’acord
amb l’article 3.4 del Decret de 26 de abril 1957 que aprova el Reglament de la Llei d’expropiació
forçosa, quan expropiï el municipi correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords en matèria
d’expropiació que tinguin el caràcter d'impugnables en via administrativa o contenciosa. En els
altres casos, la competència correspon a l’alcalde.
De conformitat amb l’informe emès per la tècnica d’Administració General de l’Àrea Territorial de
data 17 d’octubre 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 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar definitivament la relació individualitzada dels béns i drets a expropiar situat al
carrer Novell número 10 amb referència cadastral números 1712331DF3911D0001YT i
1712330DF3911D0001BT i inscrita en el Registre de la Propietat de Montcada i Reixac amb el
número 2.631, que a continuació detallem:
RELACIÓ DEFINTIVA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR AL CARRER NOVELL NÚMERO 10
Adreça: carrer Novell número 10
Dades registrals: Finca 2.631 del Registre de la Propietat de Montcada i Reixac.
Descripció registral: PORCION DE TERRENO sito en el término municipal de Montcada i Reixac,
barrio de Bifurcación, según el título presentado en calle Novell números ocho B y diez, con
superficie de ochenta y ocho metros cincuenta y un decímetros cuadrados, equivalentes a dos mil
trescientos cuarenta y dos palmos sesenta y seis décimos de palmos cuadrados. Dentro de dicha
porción de terreno, existen las siguientes edificaciones: una casa de planta baja y un piso de
altura, que ocupa en cada planta veintidós metros cuadrados aproximadamente, y tiene su
entrada por calle Nueva, mediante pasillo situado a la izquierda entando, de la finca, y otra casa
de planta baja y semisótanos y un piso de altura de superficie aproximada en cada planta de
treinta y cinco metros cuadrados a cuya planta baja se accede por escalera o pasillo interior de la
finca por la que tiene la entrada; y el siso a su vez tiene su entrada por la calle Nueva, mediante el
indicado pasillo izquierda entrando. LINDA: por el rente, sur, en línea de cinco metros con la calle
Nueva; por la derecha, entando, este, mediante pasillo, con Francisco Boloix; por la izquierda,
oeste, con José Roqué y por el fondo, norte, con finca de la misma segregada.
Titular registral: Pertany una meitat indivisa a la senyor Fernanda Alcaide Navas, amb NIF
37796326N, amb caràcter privatiu per títol de compravenda inscrita en data 10 de juliol de 1991
pel Notari Eduardo Arés de Parga Saldias, i una quarta part indivisa a cadascun dels senyors José
Ramon Manich Alcaide, amb NIF 53033202D, i David Manich Alcaide, amb caràcter privatiu per
títol d’herència inscrita en data 9 de febrer de 2006 mitjançant escriptura autoritzada a Montcada i
Reixac el dia 27 de desembre de 2005 pel Notari, José Ignacio de Navasqués Eiros amb el
número de protocol 3094/2005.
Càrregues:
Per raó de procedència:

DE PROCEDÈNCIA per SEGREGACIÓ. A TRES SERVITUDS. Una forçosa d'aqüeducte a favor
de l'Ajuntament de Barcelona, imposada per l'Excel·lentíssim Senyor Governador civil de la
província, amb data divuit de setembre de mil vuit cents vuitanta-sis, segons resulta de l'escriptura
autoritzada el tretze de novembre de mil vuit-cents vuitanta-vuit , pel Notari de Barcelona, Don
Jaime Burgerol, presentada i inscrita el divuit de Gener de mil vuit-cents vuitanta-nou, al tom 27,
llibre 27 de Montcada i Reixac, foli 57, finca 389, inscripcions segona. I dues servituds més, una
de camí lateral, limitat per la dreta, pujant, per la paret que tanca un viver que hi té establert
aquest ajuntament de Barcelona i per l'esquerra ocupa un espai de dos metres, el camí del qual
va des del pont existent sobre la sèquia coneguda amb el nom de “Bagan de les tres portes”, fins
a la boca mateixa de la sèquia comtal, perquè els individus components de la Junta Directiva i
Administrativa de la societat de Propietaris Interessats en l'Aprofitament de les aigües de la
Sèquia Comtal i les seves Mines i els cequers, vigilants, dependents i empleats de la mateixa,
puguin passar a peu, a cavall, en carros i en vehicles de tota mena, transportant i comportant tota
mena de coses, pel camí esmentat. I una altra per passar les mateixes persones i d'igual forma
per aquesta total finca anomenada Heredad Casa San Juan a una porció de terreny, pertanyent a
aquesta Societat de Propietaris Interessats en l'aprofitament de les Aigües de la Sèquia Comtal i
les seves Mines, per un punt o punts indeterminats, segons resulta d'una altra escriptura atorgada
el trenta d'abril de mil nou-cents vuit, davant del Notari de Barcelona, Don Justo Sánchez Juárez,
presentada el vint-i-dos d'abril i inscrita el quatre de maig de mil nou-cents vuit al tom 70, llibre 37
de Montcada i Reixac, foli 36, finca 389, inscripció quarta.
Per si mateixa:
HIPOTECA constituïda a favor de la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS BARCELONA en garantía
d’un principal de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims, els seus interessos a dos anys fins
el 20,50%, dels interessos de demora a dos anys fins el 22,50% i de la quantitat de mil vuit-cents
tres euros amb quatre cèntims per costes i despeses, de la inscripció 9, segons resulta
d’escriptura autoritzada el dia vint-i-vuit de maig de mil nou-cents noranta-un pel Notari de
Montcada i Reixac, Eduardo Ares de Parga Saldias.
Referència cadastral: 1712331DF3911D0001YT i 1712330DF3911D0001BT.
Superfície registral: 88,51 m2
Superfície cadastral: 44 + 117 m2
SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la relació individualitzada i valorada del bé a
expropiar amb referència cadastral a expropiar amb referència cadastral números
1712331DF3911D0001YT i 1712330DF3911D0001BT situat al carrer Novell número 10 en el BOP
de Barcelona, a un dels diaris de més difusió i, a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
TERCER.-Aprovar l’inici d’expedient d’expropiació.
QUART. Iniciar l’expedient individualitzat per tal de determinar l’apreuament de la finca requerint
als propietaris per a què, de conformitat a l’article 29 de la Llei d’expropiació forçosa, en el termini
de vint dies, a comptar del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, presentin full
d’apreuament, en el que concretin el valor en que estimen els béns que s’expropien.
CINQUÈ. Notificar aquests acords als interessats
3.2 APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA NOVA
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL VIVER.

El Sr. Sánchez explica: Sí, una mica ja ho ha explicat el president de l’Àrea Econòmica amb la
modificació de crèdit per dotar pressupostàriament la contractació de l'empresa que ha d'executar
l’escola bressol, el projecte de l'escola bressol. En aquest plenari ja es va aprovar la seva licitació.
Va acabar la licitació i cap empresa ha optat per executar l'escola bressol. El que hem fet ha estat
una revisió del projecte, que el seu import s’ha de passar per ple, hi ha un increment superior al
24% amb els costos dels materials per executar l’escola bressol, i el que volem és treure-ho a
licitar. Em sap molt greu, perquè aquí perdem diners i perdem temps i el compromís de l’equip de
govern és el d’executar aquesta escola bressol, però ho hem de fer així. Per això ho portem a
aprovació, amb la voluntat de en el proper ple portar l’expedient de licitació i fer-ho quan abans
millor.
La Sra. Fernández expressa: Anteriorment, en el ple d’aprovació d’aquest projecte, nosaltres ja
preveiem i així li vam exposar al Sr. Sánchez, que es preveia aquesta desertització en la licitació.
La inflació no parava de pujar, els preus dels materials també i encara segueixen pujant. És veritat
que era necessària una actualització del pressupost, perquè les empreses consideressin atractiu
el projecte. Tot esperant que aquesta nova pujada de més o menys un 30% sigui suficient per
posar en marxa el més aviat possible la construcció de l’escola bressol. Recordem que l’escola
bressol de Can Sant Joan es troba amb unes deficiències considerables i resta urgent aquesta
nova ubicació i construcció. Recordar que tot això implica que els terminis no es podran assumir, i
això s’ha de comunicar també. Donarem suport.
El Sr. Sánchez exposa: Agrair el sentit del vot. En som conscients. Tenim moltes licitacions en
marxa i en alguna es presenta una sola empresa i altres han quedat desertes i si podem fer un
negociat, farem un negociat. En aquest cas, per l’import no es podia fer i s’ha de tornar a fer. Ho
estem lluitant i ho estem intentant, amb la voluntat de poder executar les inversions, però s’està
complicant realment. En tot cas, agrair el sentit del vot.
La Sra. Alcaldessa conclou: La veritat és que aquesta escola bressol de Can Sant Joan porta així i
en aquestes condicions doncs gairebé 30 anys, com aquell que diu. És una escola bressol que té
la servitud de tota la comunitat i, per tant, és urgent. Nosaltres també ho vam dir en el ple en el
que es va fer l’aprovació, que anàvem molt justos de temps i que érem conscients que qualsevol
problema que pogués sorgir en la licitació, preveient que podia passar això, podia fer que hi
hagués un retràs en l'inici de les obres, i que ens amoïnava. Esperem que sigui suficient. A més a
més, no és el primer ajust que fem, ja en vam fer un. Si no, la regidora també ho pot confirmar. En
vam fer un tot just abans de treure la licitació, juntament i de la mà de l’equip directiu de l’escola
bressol, es va haver de fer alguns ajustos i modificar el pressupost. No ha estat suficient i ara fem
aquesta actualització de preus, i creuem els dits perquè podem adjudicar i es pugui començar a
construir el més aviat possible, que és la intenció, la voluntat i l’objectiu que tenim
I.- Fets:
1. El 31 de març de 2022 el Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprobar definitivament
el “Projecte executiu de la nova Escola bressol municipal “El Viver”.
2. El 21 de juliol de 2022 el Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprobar l’expedient de
contractació 19/2022/SCC i el respectiu Plec de clàusules administratives particulars per tal de
licitar les obres en referència al projecte abans esmentat per import de 1.648.330,91€ el
pressupost d’execució de contracte.
3. Un cop transcorregut el temps de licitació cap empresa va presentar oferta quedant lalicitació
deserta.

4. El 10 d’octubre de 2022 l’Àrea Metropolitana de Barcelona entra de nou per registre
(2022021893) el “Projecte executiu de la nova Escola bressol municipal “El Viver”, incorporant una
actualització del preu del projecte. Tal i com s’especifica a la memòria del projecte presentat,
aquest només ha sofert una variació del preu, incrementant-lo un 24,04% atès el context actual de
pujada dels preus de la construcció.
5. El cost de les obres descrites en el projecte, amb els preus actualitzats, és:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ...............................................
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.419.927,49 €......................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.419.927,49 €.........................
Subtotal...................................................................................................
21,00 % IVA SOBRE 1.362.256,95 €......................................................
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ..................................

1.419.927,49 €
184.590,57 €
85.195,65 €
1.689.713,71 €
354.839,88 €
2.044.553,59 €

D’altra banda, consta a l’expedient informe favorable emès pel servei de projectes i obres de data
13 d’octubre de 2022
II.- Fonaments de dret:
De conformitat amb el que disposa l’article 24 en relació amb els articles 27 i 28 del Decret
179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis el projecte ha
d’incloure un pressupost de valoració de les obres ajustat a preus de mercat que fagi viable
l’execució dels treballs projectats.
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 novembre, de contractes del
sector públic que estableix que correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis que
sigui competent per a la seva contractació o concessió.
De conformitat amb l’informe de la cap de Servei Jurídic de l’Àrea Territorials de data 14 d’octubre
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 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar l’actualització de preus del Projecte executiu de la nova Escola Bressol
municipal El Viver 5 de Montcada i Reixac aprovat en sessió plenària de data 21 de juliol de 2022
realitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i resultant un total de 2.044.553,59 € el pressupost
d’execució del contracte.
SEGON. Publicar el present acord a l’e-tauler de la Seu electrònica de l’Ajuntament.
3.3 APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE RE-URBANITZACIÓ DEL C. DOMÈNEC
FINS.
El Sr. Sánchez explica: Al carrer Domènec Fins, o Domingo Fins, en això hi ha diversitat de
criteris, té unes voreres que són infames, que no permeten ni a la gent gran, ni a la gent jove, ni a
ningú, passejar o poder anar amb comoditat, poder anar en cadira de rodes o amb el cotxet de la
compra i hem demanat que es faci un projecte per fer una reurbanització, que tingui plataforma

única, que es soterri tot el subministrament i poder-li rentar la cara en aquest carrer, que és un
dels carrers del centre històric, i que lliga amb el carrer Major. Com d’altres projectes, en què
volem replantejar l’espai públic al servei de la gent i poder-lo millorar.
El que m’agradaria explicar és que avui el que portem a ple és l’aprovació inicial d’aquest projecte.
Ara començarem un període d’exposició pública, hi haurà un període d’al·legacions i el que volem
fer en les properes setmanes, quan es publiqui aquest projecte, si s’aprova, que s’aprovarà, és fer
una assemblea explicativa, per explicar el projecte i si s’inicia el període d’al·legacions, que la gent
estigui informada del projecte. Per tant, després s’haurà de fer una aprovació definitiva del
projecte, i després començaria una licitació de les obres, que com estem veient està essent
complicada. Vull dir, que la voluntat d’executar aquest projecte, per molt que vulguem, amb la llei
de contractació ens anem a d’aquí sis, set , nou mesos o un any, entre l’aprovació, la licitació i
l’execució. Ho dic per situar-nos en quin punt estem. Portem aquí en aquest plenari el projecte
d’aprovació inicial que creiem que és un bon projecte, i per això, volem que s’iniciï aquest procés,
que el culminarem tot l’abans que puguem, però que trigarà. Té aquest procés temporal
d’executar-ho d’aquí un any, o ja veurem quan.
El Sr. Iruela intervé: El nostre vot serà a favor, però volíem destacar dues coses. Tot el que és el
centre històric de Montcada, evidentment, s’ha de pacificar, se li ha de donar unes condicions
dignes a l’hora de que la gent que viu allà, gent que és de certa edat, tinguin una facilitat a l’hora
d’entrar, sortir i una mobilitat sense entrebancs. El que sí que li agrairia és que en aquest projecte,
com en altres que puguin sortir en aquest sentit, es doni la màxima informació al veïnat i que no
passi com en els casos que ens hem trobat. Sobretot informació directa al veïnat. Això no és un
procés participatiu, evidentment, però si hi ha alguna idea que el pugui millorar... Dels dos
projectes que es van presentar, aquest em sembla el més correcte, per les illes, per com està tot
definit i està força bé.
Hi ha un tema que és el tema dels 12 aparcaments. Nosaltres hem de conviure amb el cotxe,
d’una manera o altra. Evidentment, suposo que hi haurà una alternativa addicional a aquestes 12
places. Suposo que si hi ha algun projecte de reurbanització del carrer Ripoll, suposo que estarà
contemplat. Només volia fer aquestes indicacions.
El Sr. Sánchez expressa: Agrair el sentit del vot favorable dels dos grups de la oposició, alegrarme també de que compartim model de ciutat i també comparteixo, la diagnosi, els criteris i la
necessitat de comunicació. Per això, deia que era un projecte que estava en aprovació inicial, i
que amb el període d’exposició pública, que marca la llei, hem de fer aquesta tasca de
comunicació, també. És veritat que molts dels projectes com el de l’avinguda de la Ribera no ho
vam fer, perquè es va aprovar a l’Àrea Metropolitana i no es va fer aquesta feina. Sí que s’ha fet
una feina de discutir el model de ciutat amb altres fòrums, en el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible, amb la ciutat amiga de la gent gran, amb el Consell de Medi Ambient, per decidir que
volíem un riu viu, o amb el Consell de Civisme o amb altres fòrums. També ens hem de plantejar
els canals de participació que oferim a la ciutadania, com arriben i com deixen d’arribar i per tant,
hem de fer aquesta doble feina de millorar la comunicació i d’intentar representar tots els
interessos que conflueixen a la via pública. L’espai públic és limitat, i sobretot a determinats barris
i ho veiem. Amb aquesta pandèmia hem tingut moltes demandes de terrasses de bars a l’exterior,
ocupant places aparcament, i s’ha de dirimir el conflicte i s’ha de resoldre aquesta confluència
d’interessos en la via pública, i ho hem de fer amb una visió de model de ciutat que volem que
sigui per tothom, que sigui amable, amb bona convivència i pacífica. Agrair el sentit del vot i
manifestar el compromís de fer aquesta tasca de consens representant a tothom.
La Sra. Alcaldessa conclou: Jo volia afegir la importància de la pacificació d’aquest carrer. No és
només un problema de mobilitat, que també, sinó que hi viu moltíssima gent gran. Ens vam
reafirmar en la necessitat de pacificar, d’alguna forma, el carrer Domènec i Fins, quan un dia un
senyor molt gran em va fer entrar a casa seva al carrer Domènec i Fins i em va dir que,
malauradament, portava mesos sense poder sortir al carrer perquè no podia passar per les

voreres perquè eren petites i anava amb la cadira de rodes. Per tant, hi ha un problema de
mobilitat i hi ha un problema de seguretat. La gent ha d’acabar baixant al mig de la carretera,
perquè no pot transitar per la vorera. Crec que això millorarà moltíssim amb aquesta pacificació
del carrer Domènec i Fins.
Pel que fa als aparcaments, estem mirant a veure què es pot fer. Jo crec que hem de fer entre tots
i totes, una reflexió de quin model de ciutat volem. Volem una ciutat pels cotxes, on puguin
aparcar tots els cotxes? O volem una ciutat on la gent pugui transitar, es pugui moure, pugui
gaudir de l’espai públic, de la via pública? Bé, doncs possiblement, el que hem de fer és equilibrar
una mica aquests dos models de ciutat, però sempre prioritzant a les persones, que al cap i a la fi,
jo crec que són les que han de gaudir d’aquest espai públic. Com deia el regidor, l’assemblea serà
el 8 de novembre, i serà el tret de sortida per a aquest procés participatiu. Anirem, explicarem el
que és el projecte als veïns i veïnes que estiguin interessades en assistir i hi haurà el procés de
participació d’esmenes, i per tant, treballarem de la mà amb ells.
Fets:
1. El 3 d’octubre de 2022 va entrar, via EACAT, al registre de l’Ajuntament de Montcada i Reixac
(núm.registre TAOENT 2022020974) el Projecte executiu de re-urbanització del carrer Domènec
Fins a Montcada i Reixac.
2.- En data 17 d’octubre de 2022 el servei de projectes i obres emet informe on es posa de
manifest en part, el següent tenor literal:
“…/…
2. El Projecte executiu de re-urbanització del carrer Domènec Fins ha estat redactat per JPAM
Estudio de Arquitectura SLP, per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
3. L’àmbit del projecte és el tram del carrer Domènec Fins comprès entre el carrer Sant Antoni i el
carrer Ripoll que ocupa una superfície de 2085,94 m2. El carrer Domènec Fins té una longitud dei
256 metres i una amplada que oscil·la entre els 5,75 i els 16,60 metres.
4. El Projecte executiu de re-urbanització del carrer Domènec Fins es redacta amb l’objectiu de
convertir el carrer Domènec Fins, entre el carrer Sant Antoni i el carrer Ripoll, en un carrer amb
plataforma única per facilitar la circulació dels vianants.
5. Es remodelarà la superfície del carrer i se soterraran els serveis aeris existents(creuaments de
carrer), millorant la mobilitat i les condicions d’accessibilitat. El carrer Domènec Fins recuperarà el
seu valor històric-central en tàndem amb el carrer Major, dotant de forma illegibilitat a la trama del
centre urbà més consolidat.
6. El termini d’execució per les obres descrites en el Projecte executiu de re-urbanització del carrer
Domènec Fins és 10 mesos.
7. El cost de les obres descrites en el Projecte executiu de reurbanització del carrer Domènec Fins
és:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................... 558.575,29 €
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 558.575,29.................. 72.614,86 €
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 558.575,29......................33.514,55 €
Subtotal............................................................................................664.705,29€
21,00 % IVA SOBRE 664.705,29€...................................................139.588,11€
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ........................ 804.293,40€
PRESSUPOST PER CONTRACTE DEL CONTROL DE
QUALITAT............................................................................................8.436,17€
21,00 % IVA SOBRE 8.436,17€...........................................................1.771,68€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE
QUALITAT...........................................................................................10.208,15€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT...................815.112,16€

Fonaments de dret:
De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis la tramitació dels projectes d’obres locals
ordinàries requereix d’aprovació inicial, informació pública pel termini de 30 dies i notificació
individual si s’escau i aprovació definitiva.
No consta que sigui necessari informe d’altres administracions o companyies de serveis a tenor de
l’informe tècnic de referència.
El termini per aprovar definitivament el projecte és de 6 mesos a comptar a partir de l’aprovació
inicial.
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 novembre, de contractes del
sector públic que estableix que correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis que
sigui competent per a la seva contractació o concessió.
De conformitat amb l’informe de la cap de Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de data 18 d’octubre
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 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització del carrer Domènec Fins de
Montcada i Reixac.
SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies el present projecte mitjançant el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa
periòdica de difusió local, a l’e-tauler, així com al web municipal, a fi efecte que pugui ser examinat
i es puguin formular al·legacions, transcorregut el qual, s’entendrà definitivament aprovat.
TERCER. Transcorregut l’esmentat sense que consti que s’han formulat al·legacions s’aixecarà la
corresponent providència a efectes de la seva aprovació definitiva”
4. ASSUMPTES DE L'ÀREA SOCIAL
4.1. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA
PRÀCTICA ESPORTIVA PER A COL·LECTIUS VULNERABLES, TEMPORADA 2022-2023.
El Sr. Garrido explica: Portem aquesta segona edició d’aquestes beques esportives pels nens i
nenes d’aquest municipi. Crec que és una aposta ferma d’aquest equip de govern i de la regidoria
d’Esports, per tal que tots els nens i nenes i joves del municipi, tinguin accés a l’esport i a aquell
esport que a ells els agradi o els sigui millor, i que no tinguin cap impediment, com en aquest cas
la renda, per poder accedir a la pràctica esportiva. L’any passat va ser la primera edició i va tenir
força acollida. És veritat que no es va acabar amb tota la dotació pressupostària, però aquest any
portem algunes modificacions de l’acord. Parlant amb les entitats de com ha estat el seu
funcionament i com ho podríem millorar. L’any passat es van fer al setembre i aquest any es

passen a l’octubre, a petició també de les entitats, perquè finalitzen les seves inscripcions a finals
de setembre de llicències, etc. Per tant, la portem a aquest ple, com també ens han sol·licitat les
entitats. Una altra novetat és tots aquells infants o joves que vulguin practicar esport en alguna
entitat d’aquí al municipi, serà l’entitat pròpia que rebi aquest ajut, perquè ens hem trobat que
algunes entitats han tingut algun conflicte o problema a l’hora de cobrar i nosaltres amb les entitats
hem cregut convenient que aquestes ajudes vagin directament a aquella entitat on l’infant o jove
s’ha volgut inscriure. Una altra novetat són els requisits. En aquest cas sí que fem més èmfasi a
nivell de renda. L’any passat, si no vaig errat, va ser un criteri de valoració, aquest any passa a ser
un requisit, i per tant, aquestes són les novetats per millorar el seu funcionament i per continuar
apostant per aquestes beques esportives, que consten de la mateixa dotació pressupostària de
15.000 euros, i que el període d’inscripció serà del 2 al 18 de novembre, per sol·licitar aquestes
beques esportives.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, intervé: Des de Cs sempre hem defensat l’esport,
tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, i més en edat escolar obligatòria. Està demostrat que
l’exercici físic té una vital importància en el desenvolupament psicomotriu i cognitiu en els nens i
els adolescents. A més a més, practicant esport des dels clubs, s’imparteixen a aquests valors de
socialització, companyerisme, respecte, superació personal i educació. Al mateix temps, estem a
favor de la igualtat d’oportunitats, tant a nivell educatiu, com a nivell de practicar qualsevol tipus
d’esport, ja sigui a nivell d’elit, com a nivell d’aficionat o escolar. Com no podia ser d’una altra
manera, el nostre vot serà a favor, això sí, amb un petit matís. Com ja hem remarcat altres anys,
és el de sol·licitar a l’equip de govern l’ampliar, si fos necessari, la partida destinada a les bases
que avui votem per a la seva aprovació, amb la finalitat que no quedi cap nen, ni adolescent en
edat escolar, sense poder practicar esport per la seva situació de vulnerabilitat, o motius
econòmics.
La Sra. Alcalà, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: Tots coneixem o hauríem de
conèixer els beneficis de practicar esport per a la salut. Inculcar als nens la pràctica regular de
l’exercici físic des de molt petits, no només afavoreix el seu desenvolupament físic i cognitiu, sinó
que els aporta altres beneficis importants a curt, mig i llarg termini. Gràcies a l’exercici físic es
redueixen les probabilitats de patir malalties com la obesitat, o malalties del cor. No hi ha dubte de
que els nens que practiquen algun tipus d’esport són en general més sans, més feliços i tenen
millor rendiment acadèmic. No hi ha un esport millor que cap altre. El més important és que el nen
es senti a gust i es diverteixi amb l’esport que ha escollit. No importa el tipus d’exercici que es
practiqui, ja que cadascun d’ells tindrà un resultat positiu, millorant la seva vida i servint d’eina per
completar la seva educació. Els esports d’equip i la competició suposen un estímul molt adequat,
fomentant l’esforç, la disciplina, el companyerisme i la competitivitat, a la vegada que els permet
instaurar l’hàbit de l’exercici físic i mantenir-lo quan siguin grans. Esperem que aquestes ajudes
contribueixin a facilitar que nens i joves de famílies amb dificultats econòmiques, puguin practicar
les activitats esportives que escullin. El nostre vot és a favor.
El Sr. Garrido conclou: Primer de tot voldria agrair el sentit del vot i després remarcar el tema dels
recursos. Bàsicament, continuem amb els 15.000 euros perquè l’any passat no es van esgotar i
per tant, continuem en la mateixa línia, i si aquest any, degut a la situació actual, que també pot
ser que hi hagi un increment considerable, doncs es busquen els recursos necessaris per poder
fer front a les demandes que tinguem de les diferents famílies del municipi.
En relació a l'expedient 4/2022/SBA, promogut pel servei d'Esports en sol·licitud de l'aprovació de les bases
de la convocatòria d'ajuts a la pràctica esportiva a famílies amb dificultats econòmiques, temporada
202-2023;

L'Ajuntament té la voluntat d'atorgar ajuts individuals pel desenvolupament d'activitats ordinàries durant la
temporada esportiva 2022-2023, amb l'objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica i la
representativitat de l'activitat esportiva a Montcada i Reixac;
La dotació pressupostària anirà a càrrec de la partida pressupostària 431/34100/48100 Beques
Activitats Esportives i l'import màxim serà de 15.000,00 €;
Vist l'informe tècnic emès per la Cap d’Esports en data 19/10/2022 i que consta a l'expedient.
Vista la proposta del regidor d’esports i previ dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea Social
celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la pràctica esportiva per a
col·lectius vulnerables, temporada 2022-2023.
SEGON. Fixar el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts de l' 2 al 18 de
novembre 2022.
TERCER. Fer difusió d'aquest acord mitjançant la publicació d'un anunci a la Veu de Montcada, al
Butlletí Oficial de la Província i publicar les Bases al Portal de la Transparència de la web municipal.
QUART. Aprovar la llista número 12022001636
4 PLE_DOCS que conté el document
comptable A número 12022000025867 per import de 15.000€, amb càrrec a la partida
431/34100/48100 Beques Activitats Esportives del pressupost de despeses 2022.
5. ASSUMPTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA
5.1 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L'ESPAI PÚBLIC
I REGULADORA DE L'ÚS DE LA VIA PÚBLICA, PEL QUE FA A LES INFRACCIONS I LES
SANCIONS EN MATÈRIA D’ABOCAMENT DE RESIDUS.
El Sr. de la Torre explica la proposta: Avui portem a aprovació inicial aquesta modificació de la
ordenança. Es tracta d’una ordenança que prové de l’any 2007 i que posteriorment es va aprovar
una revisió a l’abril del 2019 on no es van tenir en compte ni les possibles infraccions, ni els
imports d’aquestes sancions, que estan molt per sota dels màxims que estableix l’article 141 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquesta ordenança estableix una regulació de
caràcter general per a totes les vulneracions de la pròpia ordenança i en el desenvolupament i
l’aplicació de la mateixa, s’ha fet evident la necessitat de separar i diferenciar les infraccions que
són de matèria d’abocament de residus en la via pública, perquè la seva pròpia naturalesa i
característica així ho indica. Això comporta la creació d’un nou articulat específic, per a la creació
de la matèria d’abocament de residus i la graduació de les infraccions tant lleus, com greus, com
molt greus, en aquesta matèria i un nou precepte que estableix els imports de les sancions
corresponents a abocaments de residus, sempre dins de la Llei Reguladora de Bases del Règim
Local.
S’ha de tenir en compte que tal com indica la disposició final 8a de la llei de residus de juliol de
2022, és necessari elaborar i es farà, una ordenança específica de residus, que obligarà a
segregar-la totalment de la de convivència, però donada la complexitat que té i les característiques

d’aquesta pròpia ordenança, creiem que és necessari prèviament, la creació d’un articulat
diferenciat, dins de la ordenança. Aquest tràmit es va iniciar amb la consulta prèvia amb la inserció
a la web municipal de pròpia ordenança, per saber la opinió de la ciutadania i de les entitats
potencialment afectades pel canvi de la ordenança. Va acabar el 29 de setembre d’aquest any i no
es va aportar cap suggeriment, ni cap aportació. Per tant, el text que es porta a aprovació al ple és
el que la comissió d’estudi, que es va crear en el seu moment, va aprovar i trasllada a aprovació.
Per no entrar en detall, el que significa és que tot el que estava regulat dins de la pròpia
ordenança de convivència, es crea un apartat específic d’abocaments de residus, i la tipificació de
les infraccions de caràcter general, queda tal i com està, excepte la de residus. És a dir, les lleus
seran una multa de 90 a 120 euros, les greus de 121 a 300 euros, i les molt greus de 301 a 600
euros. La tipificació de les comeses en l’àmbit de l’abocament de residus passaran a ser les lleus
de 90 a 750 euros, les greus de 751 a 1.500 euros, i les molt greus de 1.501 a 3.000 euros. S’ha
d’indicar també que en l’article 76, relatiu a les persones responsables de les infraccions, s’ha
inclòs una referència als conductors del vehicle com a responsables de la pròpia infracció, ja que
la major part d’aquestes infraccions provenen de vehicles. Ja està. Moltes gràcies.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, expressa: Des del PSC-CP també votarem a
favor. Ens agradaria dir que les ordenances han d’anar avançant, ja que aquesta és del 2007,
però ens agradaria que com l’ordenança de vehicles mobilitat personal, que es va aprovar abans
de l’estiu, hi hagués una mica més de control en fer complir l’ordenança. Sabem que costa molt
posar medis, que estan instal·lant càmeres, però és veritat que quan vas pel municipi... Si tenim
les ordenances i no les fem complir... Per això, ens agradaria que es fessin uns plans d’actuació,
digitalitzar amb aplicacions, no sé. És lògic que hem d’actualitzar les ordenances, però també
seguir-les i fer que es compleixin. El nostre vot serà a favor.
El Sr. de la Torre expressa: En primer lloc, agrair la participació de tots els grups municipals en la
comissió d’estudi, que ha donat lloc a aquest nou redactat, i evidentment, agrair també el
posicionament de vot d’una modificació de la ordenança que és del tot necessària i que creiem
que servirà de reforç per acompanyar tant a les actuacions que es realitzen des de l’Ajuntament,
com a les campanyes que es duen a terme, i que sens dubte, creiem que tindrà aquest caràcter
dissuasiu en front aquelles persones que són impermeables a totes les campanyes i diferents
actuacions que es duen a terme des de l’Ajuntament, i que sense cap dubte tindrà el seu efecte.
Pel que fa a l’ordenança, evidentment, les ordenances estan per a fer-les complir i qui les ha de
fer complir és en aquest cas, la Policia Local, i així ho fa. En alguna ocasió, i està convidat a
participar dins del curset de civisme, cada semestre o cada trimestre, es realitzen i es daten totes
les actuacions de la Policia Local, i veurà que són enormes i inacabables, les que es realitzen. És
a dir, que la feina es realitza. Des de l’Ajuntament, a més a més, per poder donar compliment a
aquesta ordenança que avui es modifica, també hem inclòs, a més a més de les campanyes, els
agents cívics dels sectors que estan en la via pública, i que fan el seguiment de tots aquests
abandonaments, que són un greu problema de convivència i deterioren la convivència en l’espai
públic, i que a més a més, generen una sensació de deteriorament que no és real, i que a més a
més, aquesta mínima part de la població que no accepta les regles del joc i no conviu d’una
manera ordenada en el municipi, creiem que aquesta nova ordenança, aquesta nova tipificació de
les sancions, ajudarà a aquest control.
La Sra. Alcaldessa exposa: Jo volia dir que estic completament d’acord amb el que comentava el
Sr. Egea. Les ordenances municipals, evidentment, estan per fer-les complir. Si no, és paper
mullat i no serveixen absolutament per a res. També estic d’acord en que qui té la competència i
l’obligació de fer-les complir és la Policia Local, i que ho fa. Com sabia o pensava que potser
sortiria aquest comentari al ple, m’he entretingut a mirar en el sistema quants expedients s’han
obert des de l’1 de gener de 2022 fins a data d’avui, 27 d’octubre, i hi ha 263 expedients
sancionadors de via pública, que no vol dir 263 sancions, perquè en molts dels expedients el que
es fa és que es llista tota una sèrie de sancions. És a dir, són moltíssimes més. De totes formes,

també en la relació que us passem cada mes, en la comissió informativa de Presidència, allà, on
teniu tots els decrets, també podeu veure els expedients sancionadors de via pública. Per
exemple, només en aquest mes d’octubre, de sancions de via pública, hi ha hagut 66 expedients,
que torno a dir, no vol dir 66 sancions, que són moltes més, perquè llisten a diferents persones,
moltes vegades. És, amb diferència, els expedients més sancionadors. Tot i així, no caurem en
l’autocomplaença, hem de continuar treballant i la Policia, evidentment, ha de continuar
sancionant. Esperem que amb aquest increment dels imports, a la tercera, quarta o cinquena
vegada que toquem la butxaca a algun ciutadà, doncs s’ho pensi abans de fer un abocament de
residus en la via pública, o en el medi natural.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 d'abril de 2019, va aprovar la revisió de l'Ordenança
municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora
de l'ús de la via pública, que havia estat aprovada l’any 2007;
Atès que a la revisió en profunditat que es va portar a terme l’any 2019, no es va revisar la relació
de les possibles infraccions comeses, ni tampoc els imports de les sancions corresponents a les
dites infraccions, sancions que a l’ordenança municipal estan regulades en uns imports molt per
sota dels imports màxims que estableix l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, LRBRL.
Vist que s’ha posat de manifest per part dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic i Transició
Ecològica la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions de l'Ordenança municipal de
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la
via pública pel que fa a la matèria d’abocament de residus.
Atès que l’ordenança estableix unes infraccions i unes sancions, amb caràcter general, per a totes
les vulneracions de l’ordenança i, en el desenvolupament i l’aplicació de la mateixa, s’ha fet
evident que les infraccions en matèria d’abocament de residus suposen un tipus d’infracció que,
per la seva naturalesa i característiques diferenciades, és convenient tractar-les de manera
separada a la resta d’infraccions.
Atès que aquest tractament específic per a les infraccions en matèria d’abocament de runes,
comporta la creació d’un nou article específic per a la regulació de les infraccions en matèria
d’abocament de residus, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus en aquesta
matèria, i també d’un nou precepte que estableixi les sancions corresponents a aquestes
infraccions en matèria d’abocament de residus, amb unes sancions adequades al perjudici que
causen a la comunitat, sempre dintre dels límits de l’article 141 de la LRBRL.
Atesa la conveniència també d’actualitzar l’article 76, relatiu a les persones responsables de les
infraccions, amb la introducció d’un apartat i un paràgraf relatiu a als conductors i propietaris o
titulars dels vehicles com a responsables de la comissió d’infraccions,
S’ha de tenir en compte que per tal de donar compliment a la disposició final octava de la Llei
7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, caldrà elaborar i aprovar una
ordenança específica de residus, que obligarà a segregar-la de la de convivència; però atès que
serà més complexa i que encara no està del tot definida, es considera convenient realitzar aquesta
acció prèvia d’actualitzar les infraccions i sancions en matèria de residus.
Atès que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, ROAS, als articles 61 i 62 disposa que s’haurà de crear una Comissió
d’estudi, per a la revisió del text de les ordenances.

Vist que per Decret de l'Alcaldia 2150/2022 de data 1r de setembre de 2022 es va incoar
l'expedient per a l’aprovació de la modificació de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i
garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública; es va iniciar
el tràmit de consulta prèvia, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Portal web
municipal, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions potencialment afectades; i es va
constituir una Comissió d’Estudi encarregada d’estudiar la dita modificació.
Es fa constar que durant la Consulta prèvia, que va finalitzar el dia 29 de setembre de 2022, no es
va presentar cap al·legació ni suggeriment.
Atès que en compliment del que disposa l’article 61 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, s'ha constituït la Comissió
d’Estudi, que s'ha reunit en sessió de 4 d’octubre de 2022, per a la l'estudi i preparació de la
modificació de l’ordenança, i amb la proposta de text que es porta a aprovació del Ple;
En concret es proposa la modificació consistent en la creació d’una regulació de les infraccions en
matèria d’abocament de residus, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus en aquesta
matèria, i també d’un nou precepte que estableixi les sancions corresponents a aquestes
infraccions en matèria d’abocament de residus. Pel que fa a la regulació de la resta d’infraccions i
sancions que regula l’ordenança de convivència i que no afecten a l’abocament i vessament de
residus, no experimenten cap modificació.
Vist allò que estableixen l’article art. 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;
Vista la proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència
celebrada per videoconferència el dia 21 d’octubre de 2022,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres assistents a la sessió dels 21
que formen la Corporació municipal, el següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i
garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública, de manera
que s’afegeix un apartat i un paràgraf a l’article 76, i l’article 77 i següents quedaran redactats en
els termes següents:
“Article 76. Responsabilitats
S’afegeix el següent text:
5. Les persones propietàries o conductores del vehicle en el moment de la comissió del fet,
d’acord amb el que estableix la legislació sectorial.
Són responsables subsidiaris de les infraccions: Les persones propietàries o titulars de vehicles
amb què s’ha comès la infracció, sempre que aquestes no siguin les persones conductores en el
moment de la comissió de la infracció.
Article 77. Tipificació de les infraccions amb caràcter general (excepte abocament residus)
1. Les infraccions es qualificaran com lleus, greus o molt greus.

2. Són infraccions lleus:
2.1. Les simples irregularitats o incompliments en l’observació de les normes i obligacions
contingudes en aquesta ordenança que no estiguin contemplades en els apartats següents ni
tipificades expressament com a greus o molt greus.
2.2. Esporgar els arbres de la ciutat, trencar les branques i fulles, gravar o raspar la seva escorça,
abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no sigui perjudicial, en les proximitats dels arbres i en
les rases i forats, lligar bicicletes, motocicletes o qualsevol altre objecte que puguin deteriorar-los,
així com abocar-hi escombraries, runes i residus. (art. 10.2 i 10.5.l)
2.3. Danyar les plantes i les flors, o collir-les i passar per damunt de talussos, parterres i
plantacions, exceptuant les zones de gespa expressament autoritzades per ser trepitjades. (art.
10.5.a i d)
2.4. Pujar als arbres o perjudicar l'arbrat i les plantacions de qualsevol altra manera. (art. 10.5.b i
c)
2.5. Banyar-se o pescar dins dels recs, rius, estanys o similars. (art. 10.5.j)
2.6. Donar beguda o netejar els animals en les fonts o estanys i llançar-los a nedar, i donar de
menjar o proporcionar alimentació de qualsevol tipus i manera, als porcs senglars o qualsevol altre
mamífer en estat salvatge, sense l’autorització administrativa corresponent. (art. 10.5.k)
2.7. Escopir o fer necessitats fisiològiques. (art. 11.5.b)
2.8. Enganxar o col·locar publicitat comercial als elements de mobiliari urbà (fanals, arbres,
parades d’autobús, etc.), façanes dels edificis, parabrises dels vehicles o qualsevol altre lloc no
destinat específicament a publicitat. (art. 11.5.b)
2.9. Subjectar tota mena d’aparells, objectes, pancartes, vehicles o similars a qualsevol element
del mobiliari urbà o arbrat que no estigui permès. (art. 11.5.b)
2.10. L’incompliment de les normes i obligacions contingudes en el capítol III i IV del títol II en
relació a l’ús comú especial i a l’ús privatiu, i que no estiguin tipificades com infraccions greus o
molt greus.
2.11. Dur a terme altres activitats o ocupació d’espais públics o actuacions que es corresponguin
amb l’ús especial o l’ús privatiu més enllà del que és permès per la llicència o concessió
administrativa. (art. 16 i 63)
2.12. L’incompliment de les normes i obligacions contingudes en la secció quarta del capítol II del
títol II d'aquesta ordenança, relativa a relacions de veïnat i comportament ciutadà en matèria de
soroll, que regula tota aquella activitat o actitud reiterada dins els habitatges particulars o espais
públics que provoquin sorolls que impossibilitin o faci molt difícil la convivència pacífica entre el
veïnat, ja sigui ocasionat per persones, animals, aparells domèstics, musicals o altres similars.
2.13. No reposar la vorera i/o la vorada al seu estat original quan es doni de baixa un gual, en el
termini de tres mesos a partir de la data de sol·licitud de baixa del gual per part de la persona
titular de la llicència. (art. 55)
3. Són infraccions greus:
3.1. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
3.2. Fer qualsevol tipus de pintada o grafit sobre els elements del paisatge urbà, com ara edificis
privats, instal·lacions o equipaments municipals, mobiliari, jardins i vies públiques en general,
sense autorització expressa de l’Ajuntament. (art. 11.5.b i 42)
3.3. Tota acció o omissió que suposi incompliment o vulneració de l’article 12 que regula el
consum de begudes alcohòliques a la via pública.
3.4. Desenvolupar un ús especial o privatiu a espais oberts públics o privats, sense la
corresponent autorització. (art. 16, i 63)
3.5. Ocupar la via pública, amb o sense afectació de la circulació, amb motiu de càrrega o
descàrrega de vehicles, obres, actes o similars, quan sigui obligatòria la prèvia autorització
municipal.

3.6. Dur a terme ocupacions d’espais públics no autoritzats per instal·lacions d’horts i d’altres
ocupacions similars.
3.7. Tota acció o omissió que suposi incompliment o vulneració dels apartats 9 i 10 de l’article 9
envers el comportament general a la via pública.
3.8. Acampar i fer acampades sense autorització municipal en qualsevol lloc del municipi. (art. 60)
3.9. Netejar o reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis o altres
líquids, llevat d’actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades, en les quals s’ha de
procedir a la neteja de la zona afectada. (art. 11.5.b)
4. Són infraccions molt greus:
4.1. La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
4.2. Caçar o matar ocells o altres animals protegits o tallar arbres. (art. 10.5.d i e)
4.3. Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor. (art. 11.5.b)
4.4. Impedir l’ús d’un espai públic, quan no concorri cap supòsit d’ús especial o privatiu. (art. 16)
4.5. Encendre foc i realitzar activitats pirotècniques a la via pública i als espais públics sense la
corresponent autorització, d’acord amb la regulació de l’article 61. (art. 10.5.i i 61)
4.6. Tota acció o omissió que suposi incompliment o vulneració dels apartats 1, 2, 3 i 11 de l’article
9 envers el comportament general a la via pública.
La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les
tipificacions específiques i sancions corresponents que, amb relació a les accions o omissions
contràries a aquesta ordenança, es regulin en la corresponent legislació sectorial aplicable.
Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o més preceptes
d’aquesta ordenança, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més al cas en concret.
Article 78. Sancions i reparació de danys de les infraccions comeses tipificades a l’article 77
1. Les sancions corresponents amb caràcter general i per les infraccions comeses tipificades a
l’article 77 d’aquesta ordenança seran les següents:
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 90 a 120 euros.
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 121 a 300 euros.
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 301 a 600 euros.
3. La gradació de les sancions es farà tenint en compte:
a) L’existència d’intencionalitat, i la reiteració, així com el grau de participació en el fets de la
persona infractora i el benefici obtingut per l’il·lícit.
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent al dany derivat de la infracció.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa, quan així hagi estat declarada per resolució ferma.
d) L’alteració social a causa del fet infractor.
e) La capacitat econòmica de la persona infractora.
f) En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
g) La imposició de les sancions que corresponguin per incompliment d’aquesta ordenança no
exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats, llevat que
aquesta se substitueixi per treballs en benefici de la comunitat.
h) Als efectes de l’establert al punt e), quan escaigui, l’Ajuntament tramitarà per la via d’execució
subsidiària l’obligació de rescabalament que procedeixi.
Article 79. Tipificació de les infraccions comeses relacionades amb l’àmbit d’abocament de residus

1. Les infraccions es qualificaran com lleus, greus o molt greus.
2. Són infraccions lleus:
2.1. Llençar papers o deixalles i embrutar jardins, parterres i parcs de qualsevol altra manera. (art.
10.5.g)
2.2. Llençar o abandonar a tot el municipi tota mena de productes, sigui quin sigui l’estat físic, o
dur a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o
els espais públics. (art. 11.5.a)
2.3. Llençar xiclets o similars sobre el paviment, el terra, les pistes forestals, els senders i els
corriols, o deixar-los al mobiliari o altres elements de la via pública, llevat de les papereres. (art.
11.5.b)
2.4. Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans dipositats a la
via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal. (art. 11.5.b)
2.5. Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars. (art. 11.5.b)
2.6. Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa. (art.
11.5.b)
2.7. Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida. (art. 11.5.b)
2.8. Abandonar mobles, estris i similars a la via pública, carreteres, pistes forestals, senders i
corriols i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats. (art. 11.5.b)
2.9. Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres,
escocells, xarxa pública de clavegueram, carreteres, pistes forestals, senders, corriols, etc.) i als
espais oberts sense edificar, tan públics com privats, excepte en els casos que existeixi
autorització municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat. (art. 11.5.b)
2.10. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents
dels expressament designats en cada cas. (art. 11.5.b)
2.11. Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així com
qualsevol altra acció que hi ocasioni danys. (art. 11.5.b)
2.12. No recollir els excrements dels animals de companyia, ja siguin gossos, gats, fures o altres.
(art. 11.5.b)
2.13. Llençar bosses de la brossa domèstica a les papereres i utilitzar trituradors domèstics que
evacuïn els productes a la xarxa pública de sanejament. (art. 11.5.b)
3. Són infraccions greus:
3.1. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
3.2. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors diferents
dels expressament designats en cada cas quan puguin produir avaries en el sistema mecànic dels
vehicles utilitzats per a la seva recollida, especialment els objectes metàl·lics. (art. 11.5.b)
3.3. Seleccionar, classificar i separar qualsevol mena de residus sòlids urbans dipositats a la via
pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense autorització municipal. (art. 11.5.b)
3.4. Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos o productes similars) a la
via pública o en qualsevol lloc del municipi i als espais oberts sense edificar, tan públics com
privats. (11.5.b)
4. Són infraccions molt greus:
4.1. La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
4.2. Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable que, per la seva
naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la seguretat de
les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament. (art. 11.5.b)
4.3. Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin caracteritzables
com especials i/o perillosos, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
(art. 11.5.b)

Article 80. Sancions i reparació de danys d’infraccions comeses relacionades amb l’àmbit
d’abocament de residus tipificades a l’article 79
1. Les sancions corresponents amb caràcter general i per les infraccions comeses en aquesta
ordenança seran les següents:
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 90 a 750 euros.
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 751 a 1.500 euros.
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.501 a 3.001 euros.
2. Les quantitats de les multes, estan dintre dels límits que estableix l’article 141 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
3. La gradació de les sancions establertes en aquest article es farà tenint en compte:
a) L’existència d’intencionalitat, i la reiteració, així com el grau de participació en el fets de la
persona infractora i el benefici obtingut per l’il·lícit.
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent al dany derivat de la infracció.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa, quan així hagi estat declarada per resolució ferma.
d) L’alteració social a causa del fet infractor.
e) La capacitat econòmica de la persona infractora.
f) En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no
resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
g) La imposició de les sancions que corresponguin per incompliment d’aquesta ordenança no
exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats, llevat que
aquesta se substitueixi per treballs en benefici de la comunitat.
h) Als efectes de l’establert al punt e), quan escaigui, l’Ajuntament tramitarà per la via d’execució
subsidiària l’obligació de rescabalament que procedeixi.
Article 81. Destinació de les multes imposades. Es corregeix la numeració i l’article 79 passarà
a ser l’article 81, amb el mateix text.
Article 82. Rebaixa de la sanció en cas de pagament immediat. Es corregeix la numeració i
l’actual article 80 passarà a ser l’article 82, amb el mateix text.
Article 83. Acumulació de sancions. Es corregeix la numeració i l’article 81 passarà a ser
l’article 83, amb el mateix text.
Article 84. Prescripció general d’infraccions i sancions. Es corregeix la numeració i l’article 82
passarà a ser l’article 84, amb el mateix text.
Article 85. Mesures de caràcter social alternatiu. Es corregeix la numeració i l’article 83
passarà a ser l’article 85, amb el mateix text.
Article 86. Responsabilitat per conductes contràries a l'ordenança comeses per menors
d'edat. Es corregeix la numeració i l’article 84 passarà a ser l’article 86, amb el mateix text.
Article 87. Promoció de la mediació. Es corregeix la numeració i l’article 85 passarà a ser
l’article 87, amb el mateix text”.
La resta d’articles de l’ordenança no es modifiquen i continuaran vigents amb el mateix text.
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant un anunci
que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el
tauler d’anuncis, e-Tauler, de la seu electrònica de l'Ajuntament, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments.

TERCER. Considerar definitivament aprovada la modificació de l’Ordenança, sense necessitat
d’un nou acord del Ple, si durant el termini d’informació pública no s’hi formula cap al·legació,
reclamació o suggeriment.
QUART. Complir els tràmits subsegüents en ordre a la comunicació del text aprovat a la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya, i a la posterior
publicació del text definitivament aprovat en la forma reglamentàriament establerta al BOP de
Barcelona i a la seu electrònica de l'Ajuntament.
6. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha.
7. MOCIONS
No n’hi ha.
8. PRECS I PREGUNTES
8.1. De la Sra. del Pino:
Aprofitant que avui s’ha parlat de l’escola bressol “El Viver”, diverses treballadores del mateix, així
com familiars dels infants, estan preocupats per quan finalitzaran les obres, tenint en compte que
encara no han començat, sobre tot per l’organització del curs següent, per si agafa a meitat del
curs, o al final, o al començament del següent, etc., que es pugui fer el trasllat dels materials,
l’organització de la feina de les persones que treballen allí, i el tema de l’organització de les
pròpies famílies.
M’agradaria que la regidora treies d’aquest dubte a tots els que es puguin veure afectats per
aquest tema.
8.2. De la Sra. del Pino:
Al carrer del Drac de Can Sant Joan, hi ha una placa al terra molt gran que posa Montcada i
Reixac, a l’alçada dels números 13 o 15, i porta allí un any aproximadament. No sé si està perquè
s’ha de fer alguna obra o per quin motiu, i és una molèstia pels veïns perquè està al mig de la
vorera, és incòmode, perquè quan plou rellisca, etc. M’agradaria saber el motiu pel que està
aquesta placa allí i quan està previst que es tregui.
8.3. De la Sra. Pellicer:
Jo volia fer una consulta en relació als llums de Nadal. L’any passat es van adquirir més llums que
altres anys, i es va acordar que s’instal·larien als barris més perifèrics, que fins ara no s’havien
pogut instal·lar. L’any passat no es van poder instal·lar perquè van arribar fora de termini,
l’empresa instal.ladora no ho va poder portar a terme, però voldria saber si enguany es té en
compte i finalment s’instal·laran aquests llums
8.4. Del Sr. Romero:
Voldria posar en coneixement de l’equip de govern que ahir sobre les 9 hores de la nit es va veure
passar pel Polígon de La Ferreria una piara de porcs senglars de cinc membres que anaven per
les immediacions del polígon i camí del parc de La Llacuna. I no és la primera vegada que passa
això, ja que aquest diumenge al matí es van veure al mateix suposem que els mateix
Doncs bé, volíem alertar les autoritats competents i la ciutadania, perquè s’extremin les
precaucions i es prenguin les mesures necessàries de vigilància i d’actuació i per evitar una
possible desgràcia, ja que tots sabem la magnitud que pot arribar a tenir un possible atac
d’aquests animals

8.5. Del Sr. Pérez:
Faré un prec, simplement per verificar la viabilitat de les ordenances, en especial les de mobilitat i
residus. Demanem que ens facin arribar els Plans d’actuació que han elaborat entre els regidors
competents de les dues àrees; i, a part, els protocols d’actuació i l’estructura organitzativa de la
Policia Local, ja que són els encarregats d’aplicar les dites ordenances.
8.6. De la Sra. Alcalá:
Em sembla que els companys de Cs se m’han avançat, perquè en realitat la meva pregunta era
una repregunta, perquè jo al Ple de desembre de 2021 vaig preguntar pels llums de Nadal al Bosc
d’en Vilaró, i la Sra. Pellicer ho ha expressat perfectament.
8.7. De la Sra. Alcalá:
I també em volia referir al problema dels porcs senglars, que cada nit es passegen pel municipi i
representen un perill real, a més de que destrossen i trenquen el mobiliari urbà, al final serà un
perill també pels nostre conciutadans
8.8. De la Sra. López:
Al ple del mes de juliol vaig preguntar al Sr. Garrido sobre els premis esportius, i se’ns va
respondre al mateix Ple que es farien a l’últim trimestre i que es comptaria amb l’oposició. Estem a
l’últim trimestre de l’any i seguim sense tenir notícies. Més que res demanem tenir informació i
saber què passarà al respecte.
8.9. Del Sr. Iruela:
La meva pregunta va en relació a la campanya de Nadal, que no tenim tècnic de Comerç, i a com
pensen afrontar aquesta situació ara sense el tècnic de Comerç.
8.10. Del Sr. Egea:
Jo volia transmetre la preocupació de pares i mares de l’Escola Mitja Costa, que des del maig
d’enguany, la caldera no funciona. Ara estem arribant ja a l’hivern, des de les 8 del matí que hi ha
nens i nenes, i hi tenen la preocupació que si no es pot reparar abans de l’hivern, arribarà l’estiu i
seguiran igual. Tinc entès que se’ls hi ha dit que no havien mitjans i que fins el maig no se’ls hi
repararia.
RESPOSTES.
La Sra. Segovia respon: Evidentment que no disposarem de l’Escola bressol a l’inici del proper
curs i el que farem es intentar que el servei no es vegi afectat i que el trasllat es faci de la manera
més còmoda possible per les famílies i pels treballadors, que ningú no pateixi per la nova escola
bressol. Al contrari, ha de ser una gran festa, en la que si falten mans per col·laborar, la meva serà
la primera, sigui a la tarda a la nit o quan sigui, perquè crec que serà una gran festa per tots quan
traslladem els infants cap allà, encara que sigui amb el curs començat. Per mi, la farem quan es
pugui, ni que el curs estigui començat, és segur que al setembre no la tindrem, però si al Nadal, al
maig..., la tenim, en el moment que estigui, crec i soc de l’opinió que hauríem de fer el trasllat
automàticament.
En relació a la caldera de l’escola Mitja Costa, no sé si el Sr. de la Torre com a regidor de Serveis i
manteniment té alguna informació. En tot cas ho revisem, perquè a mi com a regidora d’Educació,
no m’ha arribat aquesta informació. Si que hem fet diferents manteniments a l’estiu, però a dia
d’ara, no tinc aquesta informació, però demà mateix truco a la directora de l’escola i ens hi posem.
El Sr. de la Torre explica: De fet, l’avaria de la caldera es va detectar en una de les revisions que
es va fer durant el mes d’agost, en les diferents intents de posar-la en marxa es va detectar una
averia greu. Dubto que triguem fins el mes de maig per poder-ho solucionar, estem en això; de fet,
enguany el servei de manteniment i les reparacions que s’han fet a les escoles s’ha fet de manera

coordinada amb les direccions de les escoles i crec que ha estat bastant exitós, que ens ha
permès actuar amb rapidesa i sense afectar el curs escolar de cap manera. Tant l’accessibilitat,
com la seguretat, com en aquest cas el confort dels nens i les nenes és prioritari, i espero que un
cop es disposi dels materials necessaris es pugui resoldre, de totes formes, tal com ha dit la
regidora, ens informarem de primera mà de quina és la situació.
La Sra. Alcaldessa expressa: A mi m’agradaria afegir que precisament a finals de setembre o
principis d’octubre, vam ser a l’escola Mitja Costa i la directora i l’equip directiu ens van fer unes
peticions, que per cert s’han atès, com repintar i dignificar una mica perquè puguin jugar a
basquet, omplir el sorral dels més petits, i no ens van fer cap comentari de la caldera; però bé,
veig que Serveis municipals estava al corrent, per tant, estarem a sobre.
La Sra. del Pino exposa: Agraeixo les paraules de la regidora, però voldria demanar que quan es
faci el trasllat, disposin d’un temps mínim per poder adaptar el local al seu lloc de treball, per a què
puguin fer-ho amb la major satisfacció tant per a ells com a pels usuaris.
La Sra. Alcaldessa expressa: No s’amoïni que serà una escola bressol tan fantàstica i tan
meravellosa que l’adaptació li asseguro que no serà gens traumàtica, perquè guanyaran en
qualitat de vida i en qualitat laboral
El Sr. Serratusell respon: Venim de la pandèmia, temps en el que els ajuntaments no han pogut
realitzar actuacions de caça perquè la ciutadania pogués disfrutar del medi natural. Degut a
aquesta paralització del temps de caça i de captures en viu, i degut també a la vaga de caçadors,
s’ha convertit en un episodi en el que ara tenim uns 200.000 porcs senglars a l’àrea metropolitana
de Barcelona. Ara s’estan fent actuacions de captura, que hem demanat a la Generalitat. En tot
cas, les llicències de captura no són competència municipal, sinó que les han de sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya. Fem el que podem, però el problema és el gran número de porcs
senglars que hi ha ara a l’àrea metropolitana.
El Sr. Serratosa respon: Quan al tema dels llums de Nadal, l’any passat vam comprar tot un
seguit de tires de llum i no es van poder posar per un tema tècnic. Aquest any en principi no ha
d’haver aquest problema i podrem instal·lar els llums de Nadal als barris.
En relació al tema tècnic de Comerç, portem una temporada una mica “gafe” en tot això, vam
passar una temporada sense tècnic i vam tirar endavant entre tots,i ara el tècnic ha marxat per les
condicions laborals que li donaven en un altre lloc, però per nosaltres això ens suposa un
problema. Per sort, Comerç forma part de Desenvolupament Econòmic, de manera que el tècnic
de Comerç no està sol, sinó que forma part dins d’aquesta estructura, que no és que estiguem
boiants, perquè tenim baixes i cadascú té la seva tasca, però intentarem entre tots suplir la manca
del tècnic de Comerç. Són dates complicades, però intentarem entre tots afrontar la campanya de
Nadal i suplir el tècnic de Comerç.
Sense més assumptes a tractar, a tres quarts i cinc minuts de vuit de la tarda, l'alcaldessa
presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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