ACTA NÚM. 20200000011 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL
DIA 22 DE JULIOL DE 2021.
A Montcada i Reixac, el dia 22 de juliol de 2021, a dos quarts de set de la tarda es
reuneixen en sessió ordinària del Ple, virtual i pública, a l'empara i amb compliment dels
requisits de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, mitjançant videoconferència que es retransmet en directe al canal youtube, sota la
presidència de l’Alcaldessa, Sra. Laura Campos Ferrer, els membres de la Corporació
que s'indiquen, a fi de celebrar sessió plenària de l'Ajuntament.
Hi assisteixen:
Nom
LAURA CAMPOS FERRER
MARIA DEL MAR SEMPERE MARTINEZ
JUAN CARLOS DE LA TORRE VILLARINO
JESSICA SEGOVIA ALVAREZ
JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTERO
ORIOL SERRATUSELL BASSACHS
EVA MANZANO MORENO
BARTOLOMÉ EGEA SABATÉ
ANDRÉS IRUELA ESCUDERO
ENCARNACIÓN LÓPEZ SOLA
INÉS FERNÁNDEZ MOJEDA
MARIA ADORACIÓN ALCALÁ PUERTA
JOSÉ MARIA PÉREZ ORTEGA
JORDI SÁNCHEZ ESCRIGAS
MARIA ROSA BORRÀS VENTURA
GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ
JAUME TEIXIDÓ PUJOL
ANA ISABEL PELLICER MENDOZA
JUAN ROMERO NOVO
ANGELINA ESTHER DEL PINO GARCIA
Excusa la presència
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Càrrec
Alcaldessa
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Grup
ECPMIR qui presideix
ECPMIR
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
Cs
Cs
Cs
ERC-AM

Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
ORDRE DEL DIA
1.QÜESTIONS PRÈVIES
1.1 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL DIA 28 DE JUNY DE 2021.

2021000010,

S'aprova per unanimitat l’acta núm. 202000000010 corresponent a la sessió del Ple de
l'Ajuntament celebrada el dia 28 de juny de 2021.

1.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL
DECRET NÚM. 1561/2021, DE 14 DE JUNY DE 2021 FINS EL DECRET NÚM.
1750/2021, DE 9 DE JULIOL DE 2021.
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. 2021001561,
de data 14 de juny de 2021, fins el núm. 2021001750, de 9 de juliol de 2021.
El Ple en resta assabentat.
2. ASSUMPTES DE L'ÀREA ECONÒMICA
2.1. APROVACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DINTRE DEL
PRESSUPOST 2021.
La Sra. Borràs, regidora delegada de Cultura, explica la proposta: Bé per posar una mica
sobre context aquesta modificació de crèdit, explicar que “La Unió” és una entitat del
municipi que va ser creada el 1921 i per tant aquest any celebra el seu centenari.
Pertany a la federació d’ateneus de Catalunya i últimament ha rebut reconeixements i ha
estat premiada per la Generalitat. Té una base social molt amplia i, a més a més, compta
amb molts grups tant d’esports com d’arts escèniques com de grups de lleure. Aquest
any volen celebrar el seu centenari i ens han demanat una subvenció extraordinària que
no van poder demanar l’any passat a l’època de les subvencions, perquè estaven casi
segurs i sospitaven que no podrien dur a terme la celebració del centenari. Ara sembla
ser que sí que poden. Han demanat la subvenció al mes de maig, se’ls hi donarà una
subvenció de 15.000 € i hem pogut reduir de cinc partides que teníem sobrants de
diners, les hem pogut minorar per aconseguir aquests 15.000 €. Les partides son
d’exposicions i arts visuals, premis i investigacions, presentacions i activitats esportives
del IME, arrendament de la gespa del futbol i un programa de gestió tributària. Hem creat
una partida especial que es denomina “Centenària societat cultural i recreativa La Unió
de Mas Rampinyo” i l’hem dotat de 15:000 €. És això el que portem a aprovació en
aquest ple.
El Sr. Garrido, president de l’Àrea Econòmica explica: La segona modificació de crèdit
seria una modificació de crèdit degut a un error comptable que va succeir l’any passat
quan es va eliminar un document comptable que no s’hauria d’haver eliminat i aleshores
per portar aquesta despesa aquest any, diguem i encara per aquest any l’hem de portar
al Pe que és l’òrgan competent per fer aquesta aprovació d’aquesta despesa.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: El posicionament de vot
respecte les dues modificacions és a favor. A veure, entenem que donades les
circumstàncies que van passar anteriorment per la pandèmia, que llavors no es sabia si
es celebrava o no és celebrava. I a més, una entitat com la Unió, que 100 anys d’activitat
no reflecteixen tot el que han aportat a la nostra societat, que ha estat reconeguda per la
seva tasca per la Generalitat, i també hem de reconèixer-ho com a grup municipal
l’encomiable tasca que realitzen des de la mateixa.
Lamentem que tan sols siguin 15.000 € en aquest cas podríem dir i que no siguin cent
anys sinó que arribin a 200. Jo no ho veure, ja ho sé, però espero que sí, que tant de bo
arribin a 200.

Respecte a la segona modificació sí que es veritat que encara que sigui degut a un error
comptable, no deixa de ser que en una partida s’hagi de fer una modificació. Entenem
que l’objectiu en aquest cas, es pot esmenar, òbviament perquè es porta al ple per a ferho, però no deixa de ser, que s’ha de destacar, que s’ha de procurar tenir una mica més
de diligència o la diligència deguda, en aquest cas i en qualsevol tipus de documents
comptable.
La Sra. Lopez, regidora del grup municipal PSC-CP, expressa: Nosaltres afegirem un vot
diferenciat: per la modificació de crèdit de La Unió de Mas Rampinyo, donarem el nostre
recolzament i aprofitem l’ocasió per felicitar-los. En referència a la segona, el nostre vot
serà una abstenció. Bé, per als pressupostos municipals ja no es podem cometre errors,
per tan,t s’han de fer el més ajustats possibles.
2.1.A Modificació de crèdit 77/2021-MC
Vist l’informe de la Cap del Servei de Ciutadania en el qual es constata la necessitat
d’atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA
LA UNIO DE MASRAMPINYO per motiu dels actes del centenari de l’entitat, es fa
necessari iniciar un expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari.
Aquest expedient es finançarà de la següent manera:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
442/33400/22609
444/33400/48400
431/34100/22606
431/34212/20800
211/93200/22203
NOVA PARTIDA
Partida
451/33400/46801

Denominació
Exposicions arts visuals
Premis, investigacions
Presentacions activitats esportives IME
Arrendament gespa Estadi de Futbol
Programa gestió tributària
TOTAL

Import a minorar
3.000,00 €
3.200,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
2.800,00 €
15.000,00 €

Centenari SCR La Unió de Masrampinyo
TOTAL

Ampliació de
crèdit
15.000,00 €
15.000,00 €

Denominació

Atès que a les partides 442/33400/22609, 444/33400/48400, 431/34100/22606,
431/34212/20800 i 211/93200/22203 disposen de saldo suficient per cobrir la despesa
corresponent a la seva particular naturalesa segons consta als documents de retenció de
crèdit
números
12021000021051,
12021000021055,
12021000021071,
12021000021146 i 12021000021149, és per tot això que es demana la creació de la
partida: 451/33400/46801 Centenari SCR La Unió de Masrampinyo, per un import total
de 15.000,00 euros per atendre situacions de despesa compromesa.
Atès que és necessària dita despesa, i es pot tramitar un expedient de modificació de
crèdit per crèdit extraordinari, minorant les partides abans esmentades, sense alterar el
normal compliment del servei previst per l’exercici corrent.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 16 de juliol de
2021,

El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 77/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari, segons el detall següent.
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
442/33400/22609
444/33400/48400
431/34100/22606
431/34212/20800
211/93200/22203

Denominació
Exposicions arts visuals
Premis, investigacions
Presentacions activitats esportives IME
Arrendament gespa Estadi de Futbol
Programa gestió tributària
TOTAL

Import a minorar
3.000,00 €
3.200,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
2.800,00 €
15.000,00 €

Centenari SCR La Unió de Masrampinyo
TOTAL

Ampliació de
crèdit
15.000,00 €
15.000,00 €

ALTA DE CRÈDIT
Partida
451/33400/46801

Denominació

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà automàticament aprovat definitivament
sense necessitat d’un nou acord.
2.1.B Modificció de crèdit
Vist l’informe del coordinador de l’àrea de Presidència on s’exposa que no es va tenir en
compte en el seu moment, la incorporació de romanent 2020, per manca de temps en la
gestió pressupostària.
Vist que, la notificació del càrrec de la quota de 2020, per part del Consell Comarcal del
Vallès Occidental va arribar en l’última setmana de desembre, i que va ser tramitada
segons les instruccions donades per la Intervenció de l’Ajuntament.
Vist que el crèdit disponible en el pressupost 2021 és insuficient per fer front al pagament
de la quota esmentada que ascendeix a 4.547,92 €, donat que es constata per part del
servei, que no hi ha crèdit suficient per fer front a totes les despeses compromeses a la
partida 521/94300/46700, denominada ”Aportació altres consorcis”, previstes per
l’exercici corrent.
Atesa la necessitat de suplementar la partida de despesa 521/94300/46700 denominada
”Aportació altres consorcis”, amb el finançament del romanent de tresoreria per despeses
generals procedents de la liquidació de pressupost 2020.
Atès que la partida ”217/93100/87000” disposa de saldo suficient per cobrir la despesa
corresponent a la seva particular naturalesa.

Atès el que regula l'article 36 i 37 Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, així com l’article 177 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Tenint en compte el que disposa la 8a Base de les Bases d’Execució del pressupost
2021.
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 16 de juliol de
2021,
El Ple, amb l'abstenció (6 abstencions) dels membres del grup municipal PSC-CP (6); i
amb el vot a favor (14 vots a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (7),
ERC-AM (4) i Cs (3), acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 80/2021-MC de modificació de crèdit per suplement,
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
Denominació
217/93100/87000 Romanent
Tresoreria
despeses generals
TOTAL
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Denominació
521/94300/46700 Aportació altres consorcis
TOTAL

per

Import a minorar
4.547,92€
4.547,92€
Suplement de crèdit
4.547,92€
4.547,92€

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà automàticament aprovat definitivament
sense necessitat d’un nou acord.
2.2 APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
2018.02-D1 BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT NÚM. 6/2018
AMARC).
El Sr. de la Torre, com a regidor delegat de Serveis Municipals, explica la proposta: Tal i
com la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va acordar
en sessió celebrada al juny de 2018, s’adjudica l’acord marc del subministrament de gas,
dividit en dos lots, destinat a entitats locals, un de baixa pressió i un altre de mitja i alta
pressió, mitjançant la selecció de les empreses Gas natural serveis que ara es Naturgy
Iberia i Endesa energia i que en data 9 de juny es va procedir a formalització dels
pertinents contractes administratius d’aquest acord marc de les empreses mencionades i
que posteriorment en data del 20 de juny del 2018 aquest mateixa Comissió Executiva

va acordar adjudicar els dos lots del contracte a l’empresa Endesa energia, formalitzantse el corresponent contracte. Posteriorment el 5 de juny l’òrgan de contractació va
resoldre aprovar de forma definitiva l’expedient. La primera pròrroga del contracte amb
data de 6 de febrer de 2020 i la segona pròrroga del contracte es va aprovar el 19 d’abril
de 2021. La comissió de la presidència de la ACM va resoldre aprovar definitivament
aquest expedient de la tercera pròrroga del contracte basat en el període addicional de
12 mesos que va des de l’1 d’octubre de 2021 fins a l’1 d’octubre del 2022. Donat que el
Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar l’adhesió a l’acord marc de
subministrament de gas natural el 3 de maig del 2021, es proposa al Ple l’adhesió de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac a la tercera pròrroga del contracte de l’acord marc de
subministrament de gas amb destinació a les entitats locals per un terme de dotze mesos
des de l’1 d’octubre de 2021 fins a l’1 d’octubre del 2022, i segon notificar l’adopció
d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa i a la ACM així com a la resta
d’interessats i a qui sigui necessari donant tots els efectes de publicitat que siguin
oportuns.
La Sra. del Pino expressa: Si ja en l’anterior Ple vam votar a favor respecte a la adhesió
en lo relatiu a l’energia, òbviament no votarem una cosa diferent en aquest ple.
Atès que la Comissió Executiva del CCDL va acordar, en la sessió celebrada el dia 7 de
juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i
Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG
SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU;
Atès que en data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc amb les empreses NATURGY IBERIA, SA, i
ENDESA ENERGÍA, SAU;
Atès que, mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va
ser aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc esmentat i dividit en dos lots
(Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva licitació;
Atès que, en data 20 de juliol de 2018, la Comissió Executiva del CCDL va acordar
adjudicar els dos lots del Contracte basat esmentat a l’empresa ENDESA ENERGÍA
SAU, formalitzant-se el corresponent contracte en data 31 d’agost de 2018;
Atès que, en data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat esmentat;
Atès que, en data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat esmentat;
Atès que, en data 19 d’abril de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM, va resoldre
aprovar definitivament l’expedient de la tercera pròrroga del Contracte basat esmentat
per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 d’octubre del 2021 fins a l’1 d’octubre
de 2022, formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021;
Atès que els preus del contracte seran actualitzats d’acord amb el què preveu la clàusula
20 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1;

Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 27 de setembre de 2018, acordà
disposar l’adhesió del municipi de Montcada i Reixac al contracte basat (Exp. 2018.02D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2018.02);
Atès que la persona responsable del contracte ha emès un informe favorable a l’adhesió
de la tercera pròrroga del contracte basat en el referit Acord marc;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres;
Vist allò que estableix la legislació de contractes del sector públic, quant als acord marc i
als contractes basats;
Vist allò que estableixen els plecs de condicions particulars de l’Acord marc esmentat i
els del seu contracte basat;
Vista la proposta del president del regidor delegat de Contractació i Compres, i previ
dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per
videoconferència el dia 16 de juliol de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Montcada i Reixac a la tercera pròrroga
del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini
de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 a l’1 d’octubre de 2022.
SEGON.Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ENDESA
ENERGÍA SAU al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a
través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
2.3 APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.
El Sr. de la Torre explica la proposta: Bé aquesta argumentació o explicació la farem a
dos veus en aquest cas. Jo per la meva part faré una mica sobre els antecedents i les
motivacions que ens han portat a la modificació d’aquesta ordenança i després el Sr.
Garrido exposarà purament o específicament les qüestions més econòmiques. Les
motivacions que ens han fet traslladar la modificació d’aquesta ordenança passen
perquè actualment l’Ajuntament de Montcada i Reixac disposa d’una ordenança fiscal la
número 91 que regula la taxa d’ocupació del subsòl, sòl i vorada de la via pública, però
aquesta ordenança no disposa de l’informe tècnic econòmic que sustenta per una banda
la seva aplicació i, per una altra banda, que justifiqui els preus que es fixen tal i com
indica i és preceptiu el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Les ordenances reguladores de cada ajuntament s’han de contemplar en lo que és
l’opció de tributació, tant per ocupació de via pública local, que és aquella que aniria

destinada a les empreses distribuïdores o subministradores, és a dir les línies de baixa
tensió que discorren per la via pública fins al domicili dels abonats, com l’opció del domini
públic local, que són aquelles línies de transport que encara que pertanyin a la mateixa
companyia, ho fan a mitja i alta tensió i discorren per altres parts del terme municipal,
com poden ser les muntanyes o altres zones de domini públic externes a la via pública.
La seva funció principal no és el subministrament directe als consumidors del municipi
sinó que és de transport d’aquesta energia de mitja i alta tensió a altres termes
municipals o poblacions.
Per tant la voluntat de l’ajuntament és corregir aquesta situació i formalitzar la realització
d’una ordenança fiscal que reguli la utilització privativa i l’aprofitament especial del
domini públic per part de les organitzacions de transport d’aigua, gas, electricitat i
hidrocarburs. Com he dit abans és un treball que s’ha realitzat de manera solidària per
part de l’àrea econòmica i els serveis municipals amb l’acompanyament i assessorament
d’una assessoria especialitzada en gestió tributària que ens ha permès desenvolupar
l’ordenança. Ha significat un treball ingent que per al seu desenvolupament, ha estat
necessari realitzar un inventari tant del sòl, com del subsòl, com del vol, que dintre del
domini públic resulten efectivament ocupats o aprofitats per instal·lacions de transport
d’energia gas aigua o hidrocarburs i amb el fi de determinar la base imposable de la
possible taxa a recaptar, ha estat imprescindible conèixer el metres lineals o la superfície
que ha estat objecte de les corresponents llicències o que no tenen aquestes llicències,
però que d’aquesta manera s’ocupa. Bé, aquesta és l’explicació argumental de lo que
ens ha portat a fer i a desenvolupar aquesta ordenança. Crec que era necessari,
portàvem des del 2008 sense una ordenança que ens permetés recaptar aquesta taxa, i
creiem que era una necessitat imprescindible i urgent poder-la desenvolupar i ara doncs
jo passo al Sr. Garrido que acabi de complementar aquest informació.
El Sr. Garrido indica: Com bé ha explicat el Sr. de la Torre és una ordenança que fem
modificant una antiga, però presentem una nova perquè també és una ampliació
d’aquesta, aleshores amb el suport conjunt d’una consultora especialitzada amb aquest
tipus d’ordenança, ja que és una ordenança recent, diguem nova, hi ha pocs municipis
arreu de l’Estat que l’apliquin. Sí que és veritat que hi ha llocs que sí que són pioners
com poden ser les Canàries o algun altre lloc com Albacete, etc, o a Barcelona, on ho
estant duent a terme i és veritat doncs que aquí a Montcada tenim una potencialitat
bastant important pel que fa a aquest ordenança, ja que ens passen moltes línies de
subministrament tant pel que fa a transport d’energia elèctrica, gas o aigua. Aleshores
s’ha comptat aquest suport d’aquesta consultora per tal de realitzar aquesta ordenança i
per tal de realitzar un estudi econòmic que l’acompanyi i perquè, com be deia el Sr. de la
Torre, ha d’anar acompanyada d’un estudi econòmic per poder aplicar aquesta
ordenança. Això és una vegada més fruit de la feina que s’ha fet, que s’està fent des de
l’àrea econòmica i des de tot l’ajuntament i concretament en aquest cas els serveis
municipals per tal d’obtenir recursos i en aquest cas afecten directament empreses
subministradores com son Endesa, Iberdrola, etc. Aquestes grans empreses que ara
actualment tenen uns beneficis extraordinaris quan estem en una època de crisi i diguem
que hi ha famílies i hi ha gent que ho està passant malament per aquest crisi econòmica,
doncs que millor què obtenir recursos d’aquest tipus d’empreses?, i la potencialitat
d’aquesta ordenança és aproximadament 1 milió d’euros. És a dir afegim 1 milió d’euros
al pressupost municipal, sí que és veritat que per aquest any havíem pressupostat
perquè l’aprovem ara i per tant aproximadament el mig any, ens va comentar aquesta
consultora que ens acompanyava, diguem entre uns 400.000 i 500.000 €
aproximadament tindríem dret a recaptar, d’acord. Aleshores diguem que per l’any
vinent, es sumarien mig milió d’euros aproximadament més i per tant el que establim es

un milió d’euros al capítol 3, que vol dir un milió d’euros fix al pressupost de l’ajuntament.
Per tant jo crec que és fruit de la feina de buscar recursos de millorar el pressupost
municipal i d’avançar, i fins i tot dir de modernitzar aquestes ordenances, com bé deia el
Sr. de la Torre, per tal que tinguin un suport jurídic, que totes les ordenances tinguin
aquests informes econòmics per tal de fer qualsevol tipus de modificació o per, en aquest
cas, si ens trobem en la situació que hem de fer una recaptació amb caràcter retroactiu
per altres anys o empreses o el que sigui, doncs poder tenir aquest suport econòmic i
jurídic. Per tant recalcar aquesta feina aquesta gestió que s’ha fet conjuntament amb
serveis municipals, des de l’àrea econòmica també, per obtenir recursos,i obtenir
recursos d’empreses, grans empreses, són aquest cas d’energia com poden ser Endesa,
Iberdrola, o Naturgy etc i que tenim una potencialitat aproximadament d’un milió d’euros,
dic aproximadament perquè poden ser més i sí que és veritat que queda una segona part
que és la part de constituir aquest padró, que s’ha de fer, s’ha de fer un padró per tal de
poder iniciar aquesta recaptació i properament haurem de portar a licitació aquest
contracte, perquè és una feina bastant nova, com deia l’ordenança és nova, doncs jo
crec que es una bona noticia per Montcada i pels ciutadans i ciutadanes de Montcada
que puguem obtenir aquests recursos d’aquestes empreses.
La Sra. del Pino expressa: El posicionament de vot en aquest cas del nostre partit és a
favor. Òbviament sempre és una bona noticia saber que l’ajuntament disposarà de nous
recursos, però també és veritat que s’ha de recalcar que, després, aquest recursos s’han
de fer servir de manera prudent per dir-ho així.
La Sra. Lopez intervé: Tenim i hem de treure beneficis de les grans empreses al seu pas
per Montcada, ja que Montcada és un municipi trinxat i castigat per les infraestructures.
Per tant el nostre vot serà a favor també.
Vist decret d’alcaldia número 2021/001581 de 16 de juny de 2021, en el que s’aprovava
la incoació de l’expedient per a l’aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de
transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i el seu tràmit de consulta prèvia.
Vist l’informe de 7 de juliol de 2021 de la Cap unitat tècnica Participació Ciutadana, en el
que informa que el departament de Participació Ciutadana va obrir una consulta prèvia a
la plataforma Montcada Participa sobre l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local de les instal·lacions de
transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i en el termini del 15 de juny al 5
de juliol de 2021, no es van recollir cap aportació, suggeriment o proposta per part de la
ciutadania i les entitats.
Vist l’informe de 14 de juliol de 2021 del Cap Serveis Municipals i Manteniment en relació
a l’estudi tècnic econòmic de la nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local de les instal·lacions de
transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
Tenint en compte el que estableixen els arts. 15 i següents del Text Refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de març
de 2004.
Tenint en compte que correspon al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió
Informativa de l'Àrea Econòmica, l'aprovació provisional de l'expedient, per a després

sotmetre'l a un període d'informació pública de 30 dies hàbils, i acabat el mateix elevar-lo
a definitiu segons el procediment vigent en funció de l'existència d'al·legacions o no.
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 16 de juliol de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Aprovar provisionalment la nova ordenança fiscal número 21 reguladora de la
taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les
instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, el text de la qual
és el següent:
“ARTICLE 1 Àmbit d'aplicació
Estan obligats al pagament de la taxa que regula la present ordenança totes les
persones físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de Béns i altres entitats a què
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
duguin a terme la utilització privativa o es beneficiïn de qualsevol manera de
l'aprofitament especial del domini públic local amb les especificacions i concrecions del
mateix que es diran, o que vinguin gaudint d'aquests beneficis.
L'aplicació de la present ordenança es refereix al règim general, que es correspon amb la
taxa a satisfer establerta en l'article 24.1.a), del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic
local, en les quals no concorrin les circumstàncies de ser empreses subministradores de
serveis d'interès general que afectin la generalitat o a una part important del veïnat i que
ocupin el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, circumstàncies previstes per
a l'article 24.1.c).
ARTICLE 2 Fet imposable
Constitueix el fet Imposable de la taxa, conforme a l'article 20 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals de 5 de març de 2004, la utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic local en el seu sòl, subsòl i vol, amb:
a) Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que
als mers efectes enunciatius es defineixen com a caixes d'amarrament, torres
metàl·liques, transformadors, instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució
d'energia elèctrica, gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de
bombament i altres elements anàlegs que tinguin a veure amb l'energia i que
constitueixin aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no recollits en aquest
apartat.
b) Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.
L'aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que s'hagin d'utilitzar
instal·lacions de les referides que materialment ocupen el domini públic en general.
A l'efecte de la present ordenança s'entén per domini públic local tots els béns d'ús,
domini públic o servei públic que es trobin en el terme municipal així com els béns
comunals o pertanyents al comú de veïns, exceptuant-se per això els denominats béns
patrimonials.

ARTICLE 3 Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària,
Llei 58/2003, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local.
Principalment, seran subjectes passius d'aquesta taxa amb les categories i classes que
es diran, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei General Tributària, Llei 58/2003, que tinguin la condició d'empreses o
explotadors dels sectors d'aigua, gas, electricitat, i hidrocarburs, sempre que gaudeixin,
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a
algun dels supòsits previstos en els articles 20 i següents de la Llei d'Hisendes Locals
com ara les empreses que produeixen, transporten, distribueixen, subministren i
comercialitzen energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs (gasoductes, oleoductes i
similars) així com els seus elements annexos i necessaris per a prestar el servei en el
terme municipal de Montcada i Reixac o en qualsevol altre lloc però que utilitzin o
aprofitin el domini públic municipal, afectant amb les seves instal·lacions al domini públic
local.
ARTICLE 4 Bases, tipus i quotes tributàries
La quantia de les taxes regulades en la present ordenança serà la següent:
Constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que figuren el present article,
conforme al que es preveu en l'articulo 24.1.a) del TRLHL, per la utilització privativa o
l'aprofitament especial del domini públic local.
L'import de les taxes previstes per aquesta utilització privativa o l'aprofitament especial
del domini públic local, es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el
mercat la utilitat derivada d'aquesta utilització o aprofitament, com si els béns afectats no
fossin de domini públic, adoptats a la vista d'informes tecnicoeconòmics en els quals es
posi de manifest el valor de mercat. Aquest informe s'incorporarà a l'expedient per a
l'adopció del corresponent acord, amb les excepcions dels dos últims paràgrafs de
l'article 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fi i d'acord amb l'apartat 1. a) de l'article 24 de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, atesa la naturalesa específica de la utilització privativa o de l'aprofitament
especial, resultarà la quota tributària corresponent per a elements com ara torres,
suports, pals, canonades, línies, conductors, repetidors, etc., que s'assenten i travessen
béns d'ús, domini o servei públic i béns comunals i que en conseqüència, no tenint els
subjectes passius la propietat sobre els terrenys afectats, minven no obstant això el seu
aprofitament comú o públic i obtenen sobre els mateixos una utilització privativa o un
aprofitament especial per a la seva pròpia activitat empresarial.
La quota tributària resultarà de calcular en primer lloc la base imposable que ve donada
pel valor total de l'ocupació, sòl i instal·lacions, depenent de la mena d'instal·lació, destí i
classe que reflecteix l'estudi. A la corresponent base imposable s'aplicarà el tipus
impositiu que de conformitat amb Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
D’aquesta manera la quota no resulta d'un valor directe d'instal·lacions i ocupacions, que
és el que constitueix la base imposable, sinó del resultat d'aplicar a aquesta el tipus
impositiu.
El valor de l'aprofitament o base imposable és el següent:
Base imposable = V x C

On:
V = Valor de mercat del sòl amb construccions més el valor de les instal·lacions
expressat en euros/m².
C = Ocupació en metres quadrats que correspon a cada metre lineal segons el tipus
d'instal·lació recollides en l'ANNEX d'aquesta ordenança.
El valor de V serà:
• El valor del sòl segons dades que consten en el Cadastre
• Pel que fa al valor de les instal·lacions aquest es correspon amb el valor de la inversió
en la construcció de les instal·lacions segons la seva categoria i tipus, corregit pel
coeficient de mercat de 0,5.
D'acord amb les determinacions anteriors el quadre de tarifes resultant és el següent:
Domini públic sobre Tipus de
béns
Béns urbans
Béns rústics

Instal·lació
Electricitat
Gas
Aigua
Electricitat
Gas
Aigua

Euros per metre
lineal
19,481
26,822
10,156
1,423
1,638
0,712

ARTICLE 5 Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local, casos en què
procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les següents regles:
a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per a finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que correspongui als
trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en què s'origina el
cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els
moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o utilitzacions
privatives del domini públic local, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent, o
en el moment de realitzar l'aprofitament definit en aquesta ordenança, si s'hagués
realitzat sense la preceptiva llicència.
b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial o la utilització del domini públic local a què es
refereix l'article 1 d'aquesta ordenança no requereixi llicència o autorització, des del
moment en què s'ha iniciat el citat aprofitament o utilització privativa del domini públic
local.
3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions privatives del domini públic local es
perllonguin durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de
cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural.
ARTICLE 6 Normes de gestió
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació o liquidació.
2. S'exigirà en règim d'autoliquidació en el supòsit de nous aprofitaments. En aquest cas
l'obligat tributari, en el moment d’iniciar l’aprofitament, haurà de presentar la

corresponent declaració tributària i autoliquidar l'import resultant, en funció del realment
declarat.
Quan l'administració tributària detectés l'existència d'aprofitaments realitzats, que no
haguessin estat declarats ni autoliquidats per l'obligat tributari, l'administració liquidés
cadascun d'aquests aprofitaments, sense perjudici de les sancions tributàries que
corresponguin per incompliment dels preceptes de la present ordenança i de la Llei
General Tributària.
3. S'exigirà en règim de liquidació en el supòsit d’aprofitaments o utilitzacions
continuades, que tinguin caràcter periòdic, ja existents o autoritzats, i una vegada
determinats els elements necessaris per al càlcul del deute tributari, serà confeccionada
una llista cobradora o padró de tots els contribuents que hagin de tributar per aquesta
taxa, notificant-se personalment al subjecte passiu, o col·lectivament mitjançant
l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període
corresponent que s'anunciarà en aquest últim cas el Butlletí Oficial de la Província. Per a
l'elaboració de la citada llista cobradora o padró, els obligats tributaris vindran obligats a
presentar declaració tributària en cas de variació dels elements tributaris que configurin
la base imposable que contingui tots els elements tributaris necessaris per a poder
practicar les liquidacions tributàries corresponents. En cas de no existir declaració de
variació d’elements tributaris, s’entendrà prorrogada la base imposable declarada en
l’inici dels aprofitaments corresponents.
A aquest efecte, entre l'1 de gener i el 31 de març, serà elaborat el corresponent
instrument cobrador, que una vegada aprovat per l'òrgan competent, seran notificades a
l'obligat tributari les liquidacions tributàries derivades del mateix. No obstant això, la no
recepció del document de pagament citat no invalida l'obligació de satisfer la taxa en el
període determinat per l'Ajuntament.
4. Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la concessió
d'aprofitaments o en la utilització privativa regulats en aquesta ordenança o titulars de
concessions administratives o altres autoritzacions legals, que no comptin amb la
preceptiva, en el seu cas, llicència municipal, hauran de sol·licitar la mateixa i complir els
tràmits legals que resultin d'aplicació, sense que la falta de la mateixa els eximeixi del
pagament de la taxa.
5. Una vegada autoritzada l'ocupació sobre els béns a què es refereix aquesta
ordenança, o establerta la mateixa, si no es va determinar amb exactitud la durada de
l'autorització que comporti l'aprofitament o la utilització privativa, s'entendrà prorrogada a
l'efecte d'aquesta ordenança, fins que es presenti la declaració de baixa pels subjectes
passius.
6. La presentació de la baixa tindrà efecte a partir del dia primer del període natural de
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
ARTICLE 7 Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a
les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 i
següents de Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el
BOP, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

ANNEX de l’Ordenança Fiscal número 21
Taula d’equivalència de la ocupació en metres quadrats que correspon a
cada metre lineal segons el tipus d’instal·lació
Tipus d’instal·lació

ELECTRICITAT

GAS I
HIDROCARBURS

AIGUA

ALTRES
INSTAL·LACIONS

Característiques tècniques
Tensió de la línia
Tensió U>= 400Kv
Tensió 220Kv<=U<400Kv
Tensió 110Kv<=U<220Kv
Tensió 66Kv<=U<110Kv
Tensió 30Kv<=U<66Kv
Tensió 10Kv<=U<30Kv
Tensió 1Kv<=U<10Kv
Diàmetre de canalització
Més de 20 polzades
Més de 10 fins a 20 polzades
Més de 4 fins a 10 polzades
Fins a 4 polzades
Diàmetre de canonada
Més de 50 cm
Més de 25 fins a 50 cm
Més de 10 fins a 25 cm
Fins a 10 cm
Por cada m2 de subsòl
Por cada m2 de sòl o vol (en altura)

m2 / ml
17,704
11,179
6,779
5,650
2,376
1,739
1,517
10,000
8,000
6,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
1,000

Els valors continguts en aquesta taula tenen el seu origen de la normativa aplicable per a
les distàncies de seguretat recollides en el RD 223/2008 de condicions i garanties de
seguretat de les línies i del Decret 3769/1972 sobre el reglament d'incendis forestals i per
les Normes UNE aplicables a les instal·lacions d'energia.
SEGON. Exposar al públic aquest acord per un termini de trenta dies hàbils amb la
finalitat que qualsevol persona interessada pugui examinar l'expedient d’aprovació de la
nova ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia
elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, mitjançant anuncis que es publicaran a la Seu
electrònica de l'Ajuntament, e-Tauler, al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i a un dels
diaris de major difusió de la província.
TERCER. Cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, s'entendrà
definitivament aprovat l'expedient d’aprovació de la nova ordenança fiscal número 21
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs,
sense necessitat d'un nou acord del ple de l'ajuntament.
QUART. Publicar el text íntegre de l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions
de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, cop sigui aprovada

definitivament, en el butlletí oficial de la província i a la seu electrònica de l'ajuntament, eTauler.
CINQUÈ. Derogar l’ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública amb efectes a comptar des de l’endemà de la
publicació al BOPB de la nova ordenança número 21 reguladora de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport
d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs
2.4 APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ “MILLORA
EL COMERÇ 2021”.
El Sr. Garrido explica la proposta: Portem aquestes dues bases, la de millora del comerç
2021 i la de dinamització comercial. Abans de començar voldria dir que hi havia una
modificació d’última hora, com és suprimir a les bases del comerç en el punt 6, import de
l’ajut, seria suprimir el paràgraf “En cas de finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds, no s’hagués exhaurit el total de la quantitat disposada en la subvenció
aquesta quantitat és repartirà proporcionalment entre les sol·licituds acceptades, no
podent mai en cap cas sobrepassar el cost total del projecte ni la quantia total sol·licitada
per l’entitat”. El mateix paràgraf està al punt 9 a les bases de la subvenció de la
dinamització comercial, i també s’elimina. Bàsicament l’eliminem perquè el que farem és
obrir una altra convocatòria quan finalitzi el període de la convocatòria si han sobrat
diners, ja que no és el mateix, per exemple, en el cas de la millora del comerç, que un
comerç faci una obra de 5.000 i una altre faci una obra de 200. Per tant, creiem que és
millor fer aquesta segona convocatòria per tal que optin més comerços,
I després hi ha una altra modificació que s’ha enviat per correu electrònic, que seria el
6.2 de la dinamització comercial, que el paràgraf quedaria: “Es consideren despeses
subvencionables les taxes d’obertura d’un nou establiment comercial o el tràmit de canvi
de nom que s’efectuïn dins l’any 2021”.
La base de millorar el comerç que consisteix, bàsicament com diu en el títol, en la millora
dels comerços, tant pel que fa a la imatge exterior com l’interior d’un local, o fins i tot en
el que és la gestió del negoci per temes de web, tema de botiga online, etc, etc. Hem
tingut un període bastant complicat per segons quins comerços aquí a Montcada. Bé, pel
comerç diguem en general aquí a Montcada i volíem obrir aquestes subvencions, per si
volien fer qualsevol tipus de millora pel que fa tant a la imatge exterior com interior, com
en el funcionament del dia a dia com son les pàgines web, etc, etc. Doncs donar aquesta
subvenció als comerços d’aquí a Montcada.
Després teníem les altres bases que seria la dinamització comercial, que en aquest cas
consistiria en donar un recolzament per aquelles noves obertures o canvis de nom que
s’efectuïn dins del municipi, donar un recolzament per tal de dinamitzar aquest comerç
aquí a Montcada i aleshores donar un cop de mà a aquells nous comerços i establiments
que vulguin iniciar aquí a Montcada, per incrementar aquest comerç local que tenim i res
més. Doncs això, hem passat una època molt dolenta, bé encara estem en aquesta
època dolenta, estem en una crisi econòmica i social bastant greu i donar suport a
aquest sector concretament al comerç de Montcada, doncs jo crec que és una
responsabilitat que nosaltres tenim, però també que nosaltres volem fer com a mostra de
suport i solidaritat que tinguem amb el comerç. És cert que la nostra capacitat econòmica
és molt limitada, però, en allò que puguem ajudarem al comerç de Montcada.
La Sra. del Pino manifesta: El posicionament de vot serà a favor. En primer lloc agrair a
l’àrea econòmica que hagi modificat el suggeriment d’aquesta humil regidora en allò
relatiu al límit que és posava en el cas de que no hi hagués suficients sol·licituds per

cobrir la totalitat prevista de l’import de l’ajuda. En segon lloc dir que Cs sempre ha estat
volent ajudar amb totes les propostes que hem pogut al comerç de Montcada, i recordar
que el comerç no tan sols són els bars, sinó que hi ha molts altres negocis que ho estan
passant malament, ho segueixen passant malament i encara que aquesta es una petita
ajudeta, sempre els hi va bé. Bàsicament seria això el que volíem dir. Ens sembla
encertat, l’únic que ens agradaria que, com no totes les activitats econòmiques, en
aquest cas estem parlant de petits comerços així com autònoms, tenen accés a la
informació del que és la pagina web, que l’ajuntament faci molt en el tema de la publicitat
dintre de la pàgina web en aquest cas, no tots pertanyen a les associacions de
comerciants i altres. Sí que ens agradaria proposar que a aquestes persones que no
saben el que és internet o que no tenen una adreça de correu electrònic on remetre les
bases i la possibilitat d’una ajuda, que se’ls remeti una carta on se’ls hi digui per part de
l’ajuntament que existeixen aquestes ajudes i que poden concórrer a aquestes complint
els requisits.
La Sra. Lopez expressa: El nostre vot també serà a favor i bé opino igual que la meva
companya. El canal de difusió hauria de ser una mica més clar. Crec que no li arriba tota
la informació a tot tipus de comerciants. Haurien de rebre-la els associats i els no
associats. Per tant si que demanen que el canal de difusió sigui més favorable.
El Sr. Garrido respon: Concretament pel que fa al tema de mitjans de difusió, com bé
sabeu també tenim la taula de comerç constituïda, bé també s’ha obert un nou canal de
telegram específic de comerç, que també és farà difusió per aquest canal, per aquest
mitjà i també s’està fent una campanya ara mateix amb el tema de la modernització dels
comerços per tal que els comerços estiguin al dia de les noves tecnologies, com són
correus electrònics, el tema de whatsapp, o de telefonia etc, etc. Doncs perquè donar un
recolzament a aquests comerços que puguin evolucionar modernitzar-se i adaptar-se a
diguem el dia a dia de l’actualitat. En aquest sentit també s’està fent una tasca per tal de
modernitzar els comerços. Donar un suport, aquest suport al nivell tecnològic i també
amb el tema difusió ja ens encarregarem que no només arribi als associats de
l’associació de comerciants, que en aquest cas n’hi ha dues com son la de Can Sant
Joan o la de Montcada centre comerç, sinó que arribi a tots els comerciants del municipi
que no formen part d’aquestes associacions, perquè entenem que no son únicament les
associacions el comerç de Montcada sinó que son tots els comerços, que són els
comerciants de Montcada i Reixac. Per tant en aquest sentit tenim aquest mitjans com
son el telegram, el correu electrònic, etc. I també volem, pretenem, fer aquesta
campanya en els diferents comerços que no són associats d’arreu de Montcada i Reixac
i a banda estem en aquest projecte de suport a les noves tecnologies en aquests
comerços de Montcada que potser tenen més dificultat en adaptar-se en el dia a dia i a
l’actualitat als mitjans tecnològics actuals doncs per donar aquesta embranzida els
comerços que tenim aquí a Montcada.
Vist l’informe que emet el tècnic de Comerç i Turisme relatiu a les bases reguladores de
la subvenció “Millora el Comerç 2021”.
Atès que l'Ajuntament de Montcada i Reixac té entre els seus objectius principals la
potenciació del petit i mitjà comerç i la dinamització de la vida comercial de la ciutat.
Aquestes ajudes tenen la finalitat de millora de la ciutat i de la qualitat de vida, promovent
la modernització dels establiments comercials urbans i afavorint la cooperació entre el
sector públic i el sector privat i incrementant la competitivitat del teixit comercial de
Montcada i Reixac.

Atès que les actuacions adreçades a la promoció dels comerços del municipi són eines
per fomentar el creixement del teixit comercial local;
Atès que des de la Regidoria de Comerç i Turisme es desenvolupen polítiques de suport
al foment del comerç per impulsar l’ocupació, la cohesió social i el creixement de
l’economia local;
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 16 de juliol de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar les bases del règim d’ajuts del programa “millora el comerç” de
Montcada i Reixac per a l’any 2021.
SEGON.- Aprovar el corresponent document comptable A número 12021000021628,
inclòs a la llista número 12021001455.
TERCER.- Publicar les bases al BOPB, a la web municipal, seu electrònica, diari local i
fer difusió a les xarxes socials.
QUART.- Sotmetre, simultàniament, a informació pública les bases del règim d’ajuts del
programa “millora el comerç” de Montcada i Reixac per a l’any 2021, en el termini de 30
dies a comptar des de la publicació del seu anunci al BOP, per a què qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions i suggeriments que consideri adients i, cas
de no presentar-se’n cap, s’entendran definitivament aprovades.
2.5 APROVACIÓ DE LES BASES DE LA SUBVENCIÓ A LA DINAMITZACIÓ
COMERCIAL 2021.
Vist l’informe emes pel tècnic de Comerç i Turisme relatiu a les bases reguladores de la
subvenció a per la dinamització comercial.
Atès que l’Ajuntament de Montcada i Reixac reconeix la importància del teixit comercial
com a element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat.
Específicament l’objectiu de la Regidoria de Comerç i Turisme és dinamitzar i
promocionar el comerç local a la vegada que acompanya als comerciants per aconseguir
un comerç sòlid, innovador, professional i de qualitat.
Atès que les actuacions adreçades a la promoció dels comerços del municipi són eines
per fomentar el creixement del teixit comercial local;
Atès que des de la Regidoria de Comerç i Turisme es desenvolupen polítiques de suport
al foment del comerç per impulsar l’ocupació, la cohesió social i el creixement de
l’economia local;

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 16 de juliol de
2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de la subvenció per la dinamització comercial
2021.
SEGON.- Aprovar el corresponent document comptable A número 12021000023860,
inclòs a la llista número 12021001476.
TERCER.- Publicar les bases al BOPB, a la web municipal, seu electrònica, diari local i
fer difusió a les xarxes socials.
QUART.- Sotmetre, simultàniament, a informació pública les bases reguladores de la
subvenció per la dinamització comercial 2021, en el termini de 30 dies a comptar des de
la publicació del seu anunci al BOP, per a què qualsevol persona interessada pugui
presentar les al·legacions i suggeriments que consideri adients i, cas de no presentarse’n cap, s’entendran definitivament aprovades.
2.6. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP) DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT AL 2n. TRIMESTRE DE 2021.
El Sr. Garrido explica la proposta: Explicaré aquest punt i el següent. Pel que fa al
període mitjà de pagament tindríem 41,52 dies pel que fa a l’ajuntament i l’organisme
autònom local d’informació, OAIL, 19,47 dies que fa un període global de pagament de
41,51 dies i pel que fa a la morositat a l’ajuntament 75,02 dies i l’organisme autònom
local d’informació seria 28,58 dies. És cert que tant en el PMP com en el nivell de la
morositat, es supera el límit legal. Cada any és el mateix perquè és el pagament de les
factures de l’any anterior. També és cert que no ens distanciem molt. Hi ha hagut anys
pitjors. És a dir, no ens distanciem gaire del nivell legal, en aquest cas pel que fa la
morositat son 15 dies i pel que fa al PMP serien 11, 52 dies. El motiu és aquest, que és
el pagament de les factures de l’any anterior, doncs que per aquestes factures que
passen d’un any anterior com s’han pagat fins aquest trimestre, doncs aquest PMP i
aquesta morositat incrementen i per tant incrementen més enllà del límit local.
La Sra. del Pino intervé: Bé, si preguntéssim a l’àrea econòmica quin és l’objectiu de
l’ajuntament ens dirien que quadrar els comptes, al cap i a la fi, en aquest cas que els
beneficis siguin en aquest cas, que els ingressos siguin majors que les despeses. Però
en aquest cas nosaltres el que diem és que efectivament venim d’una situació molt difícil.
Les coses s’estan encaminant, no estan tot lo bé que haurien d’estar, però també és
veritat que tenim la mal anomenada herència rebuda. En aquest cas sí que és veritat que
s’estan posant els mecanismes, s’estan canviant moltes coses que abans ni per
casualitat s’haguessin pensat, però que l’objectiu d’un ajuntament jo entenc que ha de
ser l’excel·lència. És a dir aconseguir que l’ajuntament sigui el millor en tot. Llavors
encara ens queda molt recorregut i des d’aquí llenço el repte pel que vulgui acceptar-lo i
ja està.

La Sra. Lopez expressa: Sí, està clar que al segon trimestre sempre tenim el mateix
problema. El nivell de morositat no acabem d’estar dintre dels límits, per tant, sabem que
s’està fent un treball, però s’ha de fer un treball més exhaustiu perquè això no passi i es
compleixi cada trimestre.
El Sr. Garrido conclou: Volia fer dos comentaris. Primer, tots els trimestres és compleix el
PMP i la morositat, perquè si s’incompleix aquests indicadors durant dos trimestres
seguits, tindríem un problema, perquè hauríem d’aplicar una sèrie de mesures que
haurien de passar pel ple i per tant no pot haver-hi aquest incompliment seguit de dos
trimestres seguits pel que fa a la PMP i la morositat. En aquest cas, aquest trimestre
l’incomplim per aquest problema, pel tema de les factures d’un any a un altre, però sí que
és cert que el primer trimestre es va complir i en el següent trimestre també es complirà. I
després volia fer un comentari en referència al que ha dit l’Angelina. No, l’administració
pública no busca un benefici com busca una empresa privada. Al final, l’administració
pública el que busca és posar els recursos a la disposició de la ciutadania i que aquests
recursos ajudin i prestin servei a la ciutadania. Ho vull dir perquè això és veritat que
també hi ha una visió d’aquest sentit i no estic gens d’acord amb aquesta visió i també hi
ha una normativa, una legalitat, que ara el que ens provoca és que no puguem utilitzar
uns recursos que tenim perquè si incomplim una sèrie d’indicadors haurem de fer un Pla
Econòmic Financer, que és un pla de sanejament. Per tant jo aquí remarco no busquem
benefici privat sinó el que busquem és posar els recursos a disposició de la ciutadania i
sobretot en aquest moment que estem en un moment de crisi tant social i econòmica i
ara el problema que tenim és que hi ha un indicador denominat “estalvi net”, que si
incomplim haurem de fer un altre Pla Econòmic Financer i això és un problema. Que
tenim aquesta normativa de 2012 que ve arrel d’unes polítiques conservadores i això el
que provoca a l’administració és que quan hi hagi una època de crisi, no poder utilitzar
els recursos que tenim no poder posar-los a disposició de la ciutadania. Per tant volia
deixar clar que a l’administració jo no busco el benefici, que els ingressos siguin
superiors a les despeses sinó que en tot cas que els ingressos siguin igual a les
despeses, però si hi ha èpoques de crisi, és clar que l’administració ha de fer dèficit, per
tant han de ser superiors les despeses als ingressos, però en aquest cas no es pot per
aquesta normativa i jo el que busco és aprofitar al màxim els recursos que tenim per
posar-los a disposició de la ciutadania.
Vist l’informe de l’interventor municipal relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors
del 2n trimestre de l’any 2021, el text del qual és el següent:
De conformitat amb l’informe emès que hi consta, corresponent al període mitjà de
pagament a proveïdors del 2n trimestre de l’any 2021.
Vist l’informe de l’interventor municipal relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors
del 2n trimestre de l’any 2021, el text del qual és el següent:
Que emet aquesta intervenció en compliment del que disposa el 1040/2017, de 22 de
desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

I.

L’article 3.1 d’aquest Reial Decret estableix que, per al càlcul econòmic del
període mitjà de pagament a proveïdors, tant global com de cada entitat, es
tindran en compte les factures expedides des de l'1 gener 2014 que constin
en el registre comptable de factures o sistema equivalent i les certificacions
mensuals d'obra aprovades a partir de la mateixa data.

II.

L’article 3.2 del mateix Reial Decret indica que queden excloses les
obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat nacional i les
obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments
a Proveïdors. Així mateix, queden excloses les propostes de pagament que
hagin estat objecte de retenció com a conseqüència d'embargaments,
manaments d'execució, procediments administratius de compensació o actes
similars dictats per òrgans judicials o administratius

III.

L’article 6.2 del citat Reial Decret estableix que les comunitats autònomes i les
corporacions locals han de trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques i publicar periòdicament, d'acord amb el que es prevegi en l'Ordre
HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament de informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, la següent informació relativa al seu període mitjà de pagament a
proveïdors referit, segons correspongui, al mes o al trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual o trimestral,
segons correspongui, i la seva sèrie històrica.
b) El període mitjà de pagament mensual o trimestral, segons correspongui,
de cada entitat i la seva sèrie històrica.
c) La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d'operacions pagades
de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons
correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica.
En aquest sentit, la disposició transitòria única indica que la primera publicació
mensual de la informació que preveu aquest Reial Decret devia tenir lloc al
mes d'octubre de 2014 referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la
primera publicació trimestral fou el mes d'octubre de 2014 referida al trimestre
anterior.

IV.

Aquest Ajuntament ha elaborat, d’acord amb les instruccions rebudes des
d’aquelles Administracions, la corresponent informació del segon trimestre de
l’any 2021.

V.

Les dades corresponents al 2n trimestre de l’any 2021 del període mitjà de
pagament de la Corporació són els següents:
- Ajuntament de Montcada i Reixac
41,52 dies
- Org. Autònom local d’informació Local
19,47 dies
PMP global
41,51 dies

VI.

S’adjunta al present informe als efectes pertinents la documentació següent:
1) Informe corresponent al període mitjà de pagament global a proveïdors
trimestral.

2) Informe corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors trimestral,
detall per entitats.
De tota la qual cosa, s’informa al Ple als efectes procedents.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 16 de juliol de
2021, el Ple en resta assabentat del seu contingut.
2.7. DONAR COMPTE DEL NIVELL DE MOROSITAT CORRESPONENT AL 2n.
TRIMESTRE DE 2021.
Vist l’informe de l’interventor municipal relatiu al nivell de morositat del 2n trimestre de
2021, el text del qual és el següent:
De conformitat amb l’informe emés que hi consta, corresponent al nivell de morositat
del 2n trimestre de 2021.
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 1r trimestre de
l’any 2021, que inclou la informació relativa a l’Ajuntament i el seu ens
dependent (Organisme Autònom).

V.

Així mateix, la intervenció municipal ha advertit als centres gestors municipals
d’aquelles factures municipals entrades al registre 30 dies abans del final del
1r trimestre i que encara no han estat tramitades.

VI.

Les dades corresponents al 1r segon de l’any 2021 del nivell de morositat de
la Corporació, són els següents:
Ajuntament de Montcada i Reixac

75,02 dies

Org. Autònom local d’informació Local
VII.

28,58 dies

S’adjunta al present informe als efectes pertinents la documentació següent:
3) Informes de morositat corresponents al segon trimestre de 2021 segons
models requerits pel Ministeri d’Economia i Hisenda.
4) Advertiment adreçat a les Àrees de l’Ajuntament sobre la facturació no
tramitada amb una antiguitat superior a un mes, des de la seva presentació
al registre municipal , amb els respectius llistats de factures.
5) Respostes rebudes en el seu cas de les respectives Àrees en relació al
comunicat anterior.

De tota la qual cosa, s’informa al Ple als efectes procedents.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 16 de juliol de
2021, el Ple en resta assabentat del seu contingut.
3. ASSUMPTES DE L'ÀREA SOCIAL
3.1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PER L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS ESPORTIVES PER A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES
PER A LA TEMPORADA 2021-2022.
El Sr. Garrido explica a proposta: Portem a ple aquestes bases de beques esportives per
als col·lectius més vulnerables del municipi. Nosaltres creiem que el que és la vessant
econòmica no ha de ser un impediment perquè els nens i les nenes puguin gaudir de
l’esport. En aquest cas a aquells nens i nenes que juguen tant a jocs esportius escolars,
com també esportistes individuals que tenen una llicència o una inscripció en algun club
del municipi a nivell federatiu i també per a les persones que estan inscrites als
programes d’activitats esportives que es realitzen des de l’àmbit municipal. Per tant, jo
crec que és una molt bona notícia que aprovem aquestes beques per primer cop a nivell
esportiu per als col·lectius més vulnerables, perquè torno a reiterar que creiem que el
tema econòmic no ha de ser un impediment perquè els nens i les nenes puguin gaudir de
l’esport de l’esport que més els hi agradi i si al final ells és volen dedicar a l’esport, que
puguin accedir a realitzar aquest esport.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, exposa: Des de Cs sempre hem estat a
favor de 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 de nens i adolescents. Entenem que des del
consistori tota ajuda per a facilitar la pràctica de qualsevol esport serà benvinguda. Som
coneixedors que molts clubs i escoles del municipi han fet veritables esforços perquè
esportistes amb dificultats econòmiques puguin continuar amb la pràctica esportiva. No
hem d’oblidar que en aquests clubs, escoles i associacions s’imparteixen valors de
socialització, companyonia, respecte, superació personal, educació, etc.
Com no podia ser d’una altra manera el nostre vot serà a favor. Això sí amb un petit
matís que és el de sol·licitar a l’equip de govern el de ampliar si fos necessari la partida

destinada a les bases que avui votem per la seva aprovació, perquè no quedi cap nen o
adolescent en edat escolar sense poder practicar esport per la seva situació de
vulnerabilitat o motius econòmics.
La Sra. Alcalà, regidora del grup municipal del PSC-CP, intervé: És un dret humà
reconegut per la UNESCO pels valors que representa i pels beneficis per a la salut dels
nens, nenes, adolescents i persones en general. Establir unes rutines saludables a la
infància com la pràctica d’exercici físic es clau per portar una vida sana i per prevenir
l’aparició de malalties, millora el sistema immunològic, la coordinació, flexibilitat, força i
resistència muscular, a més d’enfortir els pulmons, cor i ossos, millora l’estat d’ànim
redueix l’ansietat i la irritabilitat i fomenta la creació d’hàbits positius, augmenta la
capacitat d’aprenentatge i millora la concentració, fomenta la disciplina i
l’autoresponsabilitat i a més promou el treball en equip i s’aprenen valors com la
companyonia, la cooperació i la lleialtat. Esperem que aquestes ajudes serveixin per
afavorir l’assistència i la pràctica de l’activitat esportiva en igualtat de condicions dels
infants i adolescents de Montcada i Reixac que siguin integrants d’unitats familiars amb
una situació econòmica i social desfavorida, i que garanteixi que cap menor o adolescent
pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques. El nostre vot és a
favor.
En relació amb l’expedient 4/2021/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 2021-2022.
L’Ajuntament té la voluntat d’atorgar ajuts individuals pel desenvolupament d’activitats
ordinàries durant la temporada esportiva 2021-2022, 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
431/34100/48200/211420 Beques esportives a col·lectius vulnerables i l’import màxim
será de 15.000,00 €.
Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vista la proposta del president de l’Àrea Econòmica i regidor d’Esports, i previ dictamen
de la Comissió Informativa de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 16 de
juliol de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la pràctica
esportiva per a col·lectius vulnerables, temporada 2021-2022.
SEGON.- Fixar el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts de l’1 al
30 de setembre 2021.
TERCER.- Condicionar l’aprovació d’aquestes bases a la creació de la partida
pressupostària corresponent.

QUART.- 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.
3.2. APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DE L’ANY 2022 .
La Sra. Borràs, regidora delegada de Cultura, explica la proposta: Les dues festes locals
que tradicionalment és venen celebrant al municipi són la segona pasqua i el dia de la
Mercè. Aquest any es veuen modificades per dos motius, primer, la segona pasqua que
és el dia 6 de juny, ha estat designat festa a tot Catalunya, per tant l’hem de substituir
per un altre i el dia de la Mercè cau en dissabte i per tant també l’hem de substituir per
un altre. Així és que proposem que les dues festes locals de l’any vinent siguin en el
municipi el dia 26 de setembre, que és el dilluns següent del cap de setmana de la Mercè
i el 31 d’octubre que és un dilluns ja que el dimarts dia 1 de novembre, que és tots sants,
és festiu.
El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de la mà del Consell
de Relacions Laborals, va ratificar la proposta dels dies festius laborals per a l’any 2022
a Catalunya i l’Ordre corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 8446, de 30 de juny de 2021 en la sessió plenària del passat dia 23 de
juny de 2021;
Aquesta proposta estableix que el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l'any 2022 serà el següent:
1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 15 d’abril (Divendres Sant), 18 d’abril (dilluns
de Pasqua Florida), 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), 24 de juny (Sant Joan), 15
d’agost (l'Assumpció), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots
Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 26 de
desembre (Sant Esteve);
Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la
de 17 de juny (Festa d’Aran);
L’Ordre demana fixar dues festes locals a proposta dels ajuntaments;
Vist l’informe tècnic emès i que consta l’expedient.
Vista la proposta de la regidora delegada de Cultura i Patrimoni, i previ dictamen de la
Comissió Informativa de l’Àrea Social, celebrada per videoconferència el dia 16 de juliol
de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Aprovar com a dues festes locals de l’any 2022, les dates següents:
-

el 26 de setembre (Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè)
el 31 d’octubre

SEGON. Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies abans
de 31 de juliol de 2021

4. ASSUMPTES DE L'ÀREA PRESIDÈNCIA
4.1 APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE LA MOBILITAT DE MONTCADA I REIXAC.
El Sr. Teixidó, regidor delegat de Mobilitat, explica la proposta: Primer presentem a ple
aquest Consell de Mobilitat que és un òrgan consultiu que facilita a la participació
ciutadana en els temes de mobilitat que serà un dels temes estrella del futur amb el
disseny de les noves comunicacions dintre del municipi. Establir aquest òrgan que serà
merament consultiu per promoure la participació més activa de la ciutadania en aquests
temes concrets. A partir d’aquí farem polítiques d’aplicació directa de mobilitat, de via
pública, etc, etc. Però volem que sigui un òrgan molt àgil, molt útil i molt eficient.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP intervé: El nostre partit també votarà a
favor l’aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de Mobilitat de Montcada i
Reixac i ens agradaria, com deia el nostre company el Sr. Teixidó, ens agradaria que
aquest consell municipal de mobilitat fos una bona eina per poder dibuixar una ciutat més
amable amb l’entorn. Poder elaborar un mapa amb entitats, associacions relacionades
amb el senderisme, amb la bicicleta, amb entitats socials com ADIMIR, que són els
usuaris uns del que més pateixen la immobilitat a vegades amb barreres
arquitectòniques.
Atès que des de l’ajuntament es vol actuar directament en l’àmbit de la mobilitat per
adaptar la problemàtica actual als requeriments de les noves situacions plantejades per
l’evolució del trànsit, promovem la creació del consell de la mobilitat per oferir a la
ciutadania una eina útil i directa capaç de facilitar solucions a les qüestions que
ciutadania, entitats i ajuntament. S’obre així un espai ciutadà per coordinar el debat,
facilitar el consens per decidir les actuacions favorables i aplicar-les directament.
Atesa, per tant, la conveniència de la creació d’un òrgan estable de participació
ciutadana de caràcter sectorial que sigui l’espai per debatre, coordinar i consensuar amb
la ciutadania i les entitats les actuacions necessàries per fomentar i millorar la mobilitat,
per fer el seguiment de les ordenances municipals aplicables i per col·laborar en les
campanyes de mobilitat. Un òrgan on es puguin expressar i valorar totes les opinions,
afavorint el diàleg entre els diferents agents implicats en les accions relacionades amb la
mobilitat.
Atès que aquest consell es crea a l'empara del que preveuen els articles 30 al 32 del
vigent Reglament de Participació Ciutadana, i d’acord amb les directrius que marca el
Pla d’Acció Municipal que estableix el foment i la promoció de la participació ciutadana
com una de les principals línies estratègiques d’actuació del govern municipal.
Vist que per Decret de l'Alcaldia 1348/2021 de data 19 de maig de 2021 es va incoar
l'expedient per a l’aprovació del Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni
Cultural de Montcada i Reixac; 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 de redactar el text del Reglament de la dita Comissió.
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 del dia 7 de juny de 2021 per a
la l'estudi i preparació del Reglament, amb l'estudi i comentari de les propostes
presentades durant el tràmit de consulta prèvia, i amb la proposta de text que es porta a
aprovació del Ple;
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’alcaldessa, i previ dictamen de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Presidència, celebrada per videoconferència el dia 16 de juliol de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 20 membres de la Corporació
municipal assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament el Consell municipal de la Mobilitat de
Montcada i Reixac en els termes del text que figura a l'expedient.
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 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, 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.
5. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha
6. MOCIONS
6.1. MOCIÓ AL PLE DE LA TAULA PER LA SALUT
La Sra. Sempere explica la moció: Dins de la comissió de Salut en la que treballem
l’Ajuntament, amb la taula de Salut, partits polítics i entitats, com Adimir, Cs, En Comú,
ERC, EUCAT, EUIA, JXCAT, Podem, PSC i Vivimir, hem consensuat aquesta moció,
proposada per la taula de Salut, amb la finalitat de portar al Parlament i a la comissió de
Salut del Parlament totes les reivindicacions que portem anys reclamant. Aquesta decisió
es pren degut a que el òrgan competencial en l’àmbit sanitari és la pròpia Generalitat i,
per tant, volem ajuntar totes les forces parlamentàries per reclamar pel nostre municipi
una atenció sanitària completa i de qualitat.
Deu anys després del tancament de les urgències nocturnes i mentre no tinguem un
CUAP o el futur hospital Ernest Lluch que pugui atendre ciutadania del nostre municipi

les 24 hores, necessitem recuperar el servei d’urgències nocturnes així com el servei de
farmàcies, que actualment no opera per les nits, ja que el nostre municipi no té el servei
d’urgències i les farmàcies poden decidir no obrir per les nits.
L’hospital Ernest Lluch cobrirà moltes de les mancances que portem anys patint al
municipi, per exemple en la moció es demana que la seva gestió sigui 100% pública, que
hi hagi accessibilitat per a tota la ciutadania i que estigui adequadament dotada de
personal i recursos, però ara mateix necessitem que aquest “mentrestant” sanitari que
tenim a Montcada, compti amb les millors condicions possibles, que es facin inversions
en atenció primària i en els centres mèdics, que es reposi el personal mèdic que manca,
que es redueixin llistes d’espera, que es facin inversions en tecnologia i modernització,
que s’estudiï la possibilitat d’augmentar el recursos sanitaris en barris que queden
allunyats com per exemple Mas Duran, que dotem als territoris de recursos adreçats a
especialitats com la ginecologia, la salut mental o la millora del servei d’ambulàncies.
En definitiva amb aquesta moció volem traslladar la preocupació i la voluntat de millorar
l’atenció sanitària de Montcada i Reixac iniciant el debat i la discussió en la comissió de
salut del parlament, fent aliances amb tots els grups i tractant d’aconseguir una millora
en l’atenció sanitària primària, especialista i d’urgències, mentre revisem que el
compromís de la construcció de l’hospital Ernest Lluch arriba a materialitzar-se en els
propers anys.
La Sra. Pellicer, portaveu del grup municipal Cs, expressa: El nostre grup votarà a favor,
sempre donarem suport i acompanyarem els veïns en la reivindicació de que Montcada
tingui el servei d’urgències nocturnes, el servei de farmàcia 24 hores i es doti d’un major
número d’ambulàncies per al municipi. Som un municipi molt gran i ampli i som
conscients que molts veïns no tenen ni la facilitat ni la possibilitat de desplaçar-se a
determinades hores a altres municipis per ser atesos. La Generalitat ha d’entendre que
estem en una situació crítica a nivell sanitari i els centres sanitaris han d’estar dotats dels
millors serveis possibles i reforçar el personal sanitari que tanta falta li fa.
El Sr. Sanchez, portaveu del grup municipal ERC-AM, intervé: Nosaltres donarem suport
a aquesta moció i volem donar suport a aquesta moció, però farem, un vot diferencial i
donarem suport a tots els punts excepte el primer punt i intentaré explicar-me. Vagi per
endavant que comparteixo l’argumentari que ha exposat la portaveu de l’equip de govern
la Mar Sempere d’ECPMIR amb tot el que ha expressat. A nosaltres al redactat hi han
algunes coses que no ens agraden, però és veritat que no estem legitimats tampoc ni a
fer retrets ni a dir res, perquè no hem proposat aportacions prèviament ni modificacions,
per tant vagi per endavant el suport a la moció tal com està. El que dèiem en el primer
punt és que per nosaltres l’obertura de les urgències tal i com està plantejada no
entenem que sigui funcional sostenible o racional. I un altre redactat en el sentit que
també ha comentat la regidora en el sentit que és fes un CUAP mentre no està fet
l’hospital, seria un tema a explorar a explotar i a reivindicar i a demanar des de
Montcada. Jo crec que el camí que hem de seguir és el que ha dit la regidora, L’objectiu
és que tinguem l’hospital Ernest Lluch en funcionament i aprofitar la ferma voluntat que
ha manifestat el govern de la Generalitat per tenir l’hospital Ernest Lluch i aprofitar-ho per
tirar-ho endavant, perquè es una necessitat per volum per població per saturació del
Taulí, etc, etc. Amb aquest gestió del mentrestant, si es operatiu obrir unes urgències
amb una metgessa i un infermer únicament, si això pot cobrir les necessitats d’urgències
que és produeixen de 12 a 8 hores doncs no creiem que sigui el més racional i potser
convertir un d’aquests CAP en un CUAP, doncs potser sí és una cosa en la que ens
podem posar d’acord.

De totes maneres deixeu-me dir que la voluntat és de col·laborar i de donar suport no
només en aquesta moció sinó també a la taula de salut. A Montcada tenim algun
exemple de reivindicació municipal consensuada per tots els partits i per totes les entitats
i associacions com és la taula del soterrament. Jo crec que la voluntat que ens han
manifestat els membres de la taula per la salut, es que tinguin un funcionament semblant
al de la taula del soterrament. Que la salut pública és quelcom que ha de generar
consens i ho hem de treballar entre tots i per tant a ERC-AM ens hi trobaran. Jo crec que
potser no s’han fet les coses bé en un històric en aquest cas. Mirant–nos en un exemple
d’èxit de reivindicació i de cohesió i de consens com és la taula del soterrament, però
que a ERC-AM ens trobaran des de la responsabilitat de govern tant a l’Ajuntament de
Montcada com a la Generalitat, per acompanyar aquestes reivindicacions que son justes
i per treballar per una sanitat pública en la que creiem i en la que volem apostar també.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, manifesta: El 2012 es van tancar 185
centres d’atenció continuada a Catalunya. Amb l’argument d’estalviar 230.000 € tan sols,
es va tancar el de Montcada i Reixac. En definitiva retallades en sanitat una decisió
presa per l’antic conseller de salut de l’antiga Convergència Boi Ruiz. Aquesta decisió
implica que portem 10 anys amb les urgències tancades. Al no tenir serveis d’urgències
es fa més greu la situació precària que vivim, ja no tenim urgències significa que no
tenim farmàcia de guàrdia 24 hores i a més la reducció de les ambulàncies que de 4 o 5
es va passar a tan sols 1. També l’ex-conseller de Salut Toni Comin va reconèixer la
singularitat de Montcada, però les seves paraules no es van transformar en fets. Així
mateix instar a que es revisin i en casos concrets es modifiquin els ratios per donar
cabuda a les peticions veïnals com per exemple al barri de Mas Duran. Per últim tornar a
recalcar la importància de la construcció de l’hospital Ernest Lluch, per això instem al
govern de la Generalitat, presidit per ERC, partit que forma part del govern municipal que
actuï per fer del hospital una realitat. Presentem aquesta moció els grups polítics, a part
d’una entitat social que és ADIMIR. Des del PSC creiem que si fa deu anys tots
haguéssim anat agafats de la mà, junts ara potser les urgències estarien obertes.
Seguirem aquesta lluita fins aconseguir i tornar a tenir urgències, repeteixo tan sols ho
aconseguirem sense polititzar la taula i anant de la mà. Com deia en aquest cas Jordi
Sanchez, doncs fer un tema de ciutat. A Montcada igual que tenim el soterrament, doncs
jo crec que les urgències també es un tema molt important, guanyarem tots i totes.
La Sra. Sempere conclou: Agrair els vots a favor. Amb ERC-AM dir que ara que tenim
oportunitat de portar el tema al Parlament, seria un bon moment d’explorar aquesta
possibilitat que sembla que els hi pot encaixar, com és el tema de recuperar la
funcionalitat de CUAP ajudaria a resoldre el problema que tenim tant de les urgències
com de les farmàcies, que ara mateix son dos serveis que no tenim de 12 a 8 i que hi ha
molta gent que no es pot desplaçar fins als centres sanitaris i jo crec que aquí sí que
aconseguiríem resoldre i aquest mentrestant arriba l’hospital, fer-lo el millor possible per
la ciutadania de Montcada.
Vista la Moció presentada pel grup municipal ECPMIR, el text de la qual es transcriu a
continuació:
“Després de patir en el nostre municipi els inconvenients sanitaris de 10 anys del
tancament de les urgències nocturnes per a una població de gairebé 37.000 habitants, la
taula de Salut, juntament amb entitats municipals com la FAVMIR, portem tot aquest
temps reclamant la recuperació dels serveis que van ser retallats en el nostre municipi.

La particularitat geogràfica i socioeconòmica del nostre municipi, juntament amb les
retallades i les crisis que portem patint els últims 10 anys, afegeix dificultats a
proporcionar una adequada atenció sanitària pública i de qualitat dins del nostre
municipi.
Fets com el tancament de les urgències, la desactualització dels centres mèdics, la
manca de personal sanitari, el tancament de les farmàcies en horari nocturn i la llunyania
d'alguns barris als centres d'atenció mèdica, dificulten i fan vital una inversió en recursos
materials, personals i econòmics adequats als serveis sanitaris que s'haurien de prestar
en el nostre municipi.
Per tots aquests motius, i un cop realitzat el contacte polític amb les forces del nostre
municipi, per unir forces en aquesta lluita que reclama la millora de l'atenció sanitària per
a tots i cada un dels ciutadans del nostre municipi, volem expressar el següent:
La taula per la Salut de Montcada i Reixac, conjuntament amb grups polítics i entitats
socials del nostre municipi (Adimir, Cs, En comú, ERC, EUCat, EUiA, JXCAT, Podem,
PSC i ViviMir) vol exposar els següents acords d'aquesta moció a ple de l'Ajuntament de
Montcada i Reixac, perquè siguin debatuts i es realitzi la seva posterior aprovació:
ACORDS:
1. Exigir a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut la immediata obertura
de les urgències nocturnes del nostre municipi, oferint un servei sanitari continuat entre
les 00 de la nit i les 8 del matí.
2. Exigim a la Generalitat que modifiqui la normativa d'obertura de farmàcies i l'adapti a la
casuística de les poblacions que no tenen servei d'urgències nocturnes i es queden
sense servei farmacèutic 24 hores, a causa de la vinculació entre els dos serveis.
3. També volem reclamar una adequada dotació del servei d’ambulàncies medicalitzades
per a la població del nostre municipi, que actualment ha de donar servei a Barcelona i
que ha causat una minva considerable del temps d’atenció de l’ambulància al nostre
municipi.
4. Exigir a la Generalitat que el futur hospital Ernest Lluch tingui un model de gestió
100% públic i estigui dotat de les infraestructures d'accessibilitat i transport necessàries
per facilitar a la població l'accés al recurs sanitari. També sol·licitem que l'Hospital estigui
dotat dels recursos materials, econòmics i humans necessaris per al seu bon
funcionament.
5. Exigir a la Generalitat que faci inversions en els centres de salut i atenció primària del
municipi, tant per dotar-los de més serveis (raigs X), major modernització i tecnologia,
com a especialitats (ginecologia) i els recursos humans necessaris perquè l'atenció sigui
l'adequada, sense llistes d'espera excessives.
6. Realitzar un estudi de les necessitats de la població en els barris més allunyats dels
centres mèdics (com per ex. Mas Duran i Terra Nostra) per a dotar el municipi dels
recursos d'atenció primària adaptats al creixement de població dels últims anys .

7. Sol·licitar a Departament de Salut i la Generalitat, la posada en marxa d'un Pla de
treball en matèria de salut mental que pugui ser traslladat als municipis, dotat de
recursos materials, econòmics i personals.
8. Iniciar una ronda de trobades amb els grups parlamentaris per establir una taula de
diàleg en el sí de la Comissió de Salut del Parlament per exigir que totes aquestes
qüestions es debatin i es tinguin en consideració per a la seva aprovació i posada en
marxa en el nostre municipi”.
Sotmesa la moció a votació, el Ple acorda APROVAR-LA, amb a favor dels membres
dels grups ECPMIR (7), PSC-CP (6) i Cs (3); i amb el vot a favor de la moció dels
membres del grup municipal ERC-AM (4), excepte del punt 1, que voten en contra.
7. PRECS I PREGUNTES
7.1. De la Sra. del Pino:
Tots tenim coneixement ja de la fantàstica sentència que ha tret el Tribunal
Constitucional declarant, la declaració d’inconstitucionalitat de l’estat d’alarma i com que
la Generalitat ens va donar la possibilitat, que semblava alguna cosa bonica, de cobrar
les multes que es van imposar durant l’estat d’alarma a l’Ajuntament, voldríem saber si
l’ajuntament ha arribat a recaptar alguna multa d’aquestes i com es farà la devolució en
cas de que algú l’hagi pagat.
7.2. Del Sr. Romero:
Varies associacions i ciutadans de Montcada i Reixac ens han sol·licitat que demanem a
l’equip de govern i a les àrees sol·licitades una “App” municipal de participació ciutadana.
Que ja s’està portant a terme amb èxit en altres poblacions on s’inclouen serveis per
millorar la gestió municipal, la resolució d’incidències a la via pública i millorar la
comunicació entre els ciutadans i el consistori. Es tracta de posar a disposició del
ciutadà, per part de l’ajuntament una App, on qualsevol persona pot donar noticia d’una
incidència i indicar la ubicació exacta mitjançant un “geolocalitzador” perquè els serveis
municipals puguin adoptar les mesures necessàries per solucionar-ho. Uns exemples
poden ser, per exemple una bombeta fosa a un fanal al carrer Miquel Poblet de Santa
Maria de Montcada, Terra Nostra, una paperera trencada al parc Salvador Allende o
mobiliari urbà abandonat en un descampat a Mas Rampinyo. Doncs bé, des de Cs
demanem a l’equip de govern que estudiï i valori la possibilitat de desenvolupar i portar a
terme una App que faciliti el “feed-back” àgil i eficaç entre l’ajuntament, serveis
municipals i ciutadans de Montcada i Reixac.
7.3. De la Sra. Pellicer:
Ens fan arribar una consulta referent al parc de la Llacuna, quan passes per la carretera
de Ripollet i vols retallar per dintre del parc, la zona on hi ha la maquinària de gimnàstica
dintre del parc està tota fosca. És per algun problema que hi ha al municipi amb el tema
de la llum? O ho porta la AMB? Està regulat? Es pot passar una consulta?

La Sra. Alcaldessa respon: Com que ha succeït fa, em sembla que un parell de dies, i
tenim les fotos i jo no sé si el Sr. de la Torre vol explicar al parc de la Llacuna, però el
que ha passat es vandalisme pur i dur. En tot cas el Sr de la Torre si vol explicar el que
suposarà això per la ciutadania.
El Sr. De la Torre respon:
Si, com bé ha explicat l’alcaldessa, hem patit un robatori de cable que ha afectat tota la
part elèctrica, a més la part elèctrica que és el cablejat del que ens correspon a nosaltres
el manteniment. Dir a més que fa tan sols tres setmanes es van invertir 15.000 en posar
en solfa tota la línea elèctrica d’aquesta zona. Estàvem treballant amb l’Àrea
Metropolitana per la gestió dels recursos elèctrics d’aquesta zona i el dilluns, bé el dia 20
de matinada vam patir un robatori del cablejat elèctric que va afectar a la il·luminació i va
afectar el quadre elèctric. Aquesta és la situació que tenim, insisteixo, crec que és
important per la ciutadania el que això suposa després d’haver invertit 15.000 euros en
l’adequació de tota la instal·lació elèctrica del parc fa breus setmanes.
Vull aprofitar per fer una contestació sobre l’App que ha fet el Sr. Romero de Cs que ha
estat molt didàctica que ens ha explicat que és una App de servei i atenció al ciutadà,
però bé, dir-li que estem treballant en això des de fa alguns mesos. Nosaltres tenim una
aplicació interna de gestió interna que utilitzen tots els serveis municipals i estem
treballant en l’ampliació a través de la pròpia que tenim o a través d’una nova el poder
ampliar dotant d’aquest recurs. Un recurs no tan sols d’atenció a la via pública, que serà
important, sinó també d’atenció ciutadana i d’informació corporativa i de difusió com un
“e-ban”, que s’està treballant des de diferents àrees, serveis municipals, participació
ciutadana i comunicació. Informar-los d’això que ja estem tenint contactes per a buscar la
millor opció.
7.4. Del Sr Iruela:
Jo també faré com el grup de Cs, també faré tres preguntes. La primera va pel Sr.
Teixidó, és en relació a la pregunta del ple del mes de maig, la contestació que ens va
donar a la pregunta que vam fer al ple del mes de maig era referent a si hi havia algun
pla d’actuació sobre el tema de les terrasses a la Rambla dels Països Catalans. Clar la
resposta no ens concreta res, només que l’àrea està pendent d’una actuació de
reordenació de l’espai.
La pregunta seria si hi ha un pla o s’està treballant en això. Si hi ha un pla en concret,
quin és el pla de reordenació de l’espai? Això seria el primer i si hi ha un pla de
reordenació, quins son els criteris que utilitzaran? També si en aquest pla de
reordenació, es planteja també alguna restricció del tràfic rodat. Això per una banda,
aquesta seria la primera pregunta.
7.5. Del Sr. Iruela.
Després tindríem aquesta, Sra. Alcaldessa a veure si vostè me la pot contestar. Ara
s’acaben de posar en marxa els plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona i pel que
fa a l’interventor de l’Àrea Metropolitana quan doni el seu vist i plau ho faran també els
d’aquest administració. En tots dos casos entenem que en comptes de prioritzar els
interessos dels més de 2.500 aturats del municipi, s’han dedicat a contractar aturats
directament en lloc de contractar funcionaris públics o per fer tasques dels mateixos.
Pensem que d’aquesta manera es vulneren les normes d’accés de la funció pública. No
sabem exactament quins son els criteris de selecció, però creiem que un dels que han

utilitzat és el coneixement dels programes i procediments de gestió de l’ajuntament . Això
dona com a resultat que diversos treballadors seleccionats ja han participat en plans
d’ocupació anteriors o han estat treballant a l’ajuntament a través de borses de treball. Si
l’objectiu d’aquest plans d’aquests diners públics és donar oportunitats perquè es formin
o reciclin perquè tinguin més oportunitats d’accés al mercat laboral, com explicarien que
diversos dels seleccionats han treballat ja en altres plans? Vol dir que els anteriors plans
van ser un fracàs, o simplement han buscat a persones que puguin posar pegats a la
seva falta de planificació en recursos humans. Recentment s’ha publicat el Reial decret
que limita la temporalitat en les administracions públiques. Com pensen justificar
aquestes contractacions en llocs o tasques de funcionaris?. Porten sis anys governant
Sra. Alcaldessa, com és possible que no hagin estat capaços de planificar la plantilla?
Per tot això nosaltres demanem que se’ns lliurin per la seva revisió tots els expedients de
les darreres contractacions
7.6. Del Sr. Iruela.
En relació a les subvencions que fa la Diputació de Barcelona en el programa
complementari de reforma i millora dels equipaments locals del Pla de Xarxa de governs
locals 2016-2019, relativa als ajuts amb termini de justificació fins al 2 de setembre de
2020. Bé, doncs aquí tenim una que s’havia demanat de consolidació de l’habitatge pel
jardí de “Vista Rica” amb un import de 91.000 €, i la resposta que dona la Diputació a
l’Ajuntament és que hi ha manca de justificació. A nosaltres ens agradaria saber perquè
ens han denegat aquesta, aquest import i quina ha sigut aquesta manca de justificació
per deixar perdre aquests diners.
La Sra. Alcaldessa respon:
Bé, en primer lloc Sr. Iruela, jo crec que hem de distingir el que és via pública del que és
mobilitat. És veritat que els problemes a via pública impedeixen o dificulten la mobilitat
dels vianants per la mateixa via pública. Igual el que podem fer és que qui s’encarrega
de les terrasses i el regidor que té aquesta competència, que en aquest cas és el Sr. de
la Torre, li contesti la pregunta que vostè va adreçar el ple passat al Sr. Teixidó, doncs
que per error es va canalitzar d’aquesta forma; però una cosa és via pública que són
terrasses i una altra cosa es mobilitat. Malgrat que les terrasses dificultin la mobilitat dels
vianants per segons quins carrers, però si li sembla, en tot cas se li donarà resposta des
de la regidoria de via pública.
La segona pregunta que vostè m’adreça a mi directament. Bé, perquè hem trigat tant a
planificar, potser perquè nosaltres no planifiquem ni contractem la plantilla a dit com s’ha
fet en unes altres èpoques en aquest ajuntament i la veritat és que costa, però s’està fent
i s’està fent una molt bona feina i en tot cas el que farem també és que li donarem
resposta en aquest plans d’ocupació i farem els informes que calguin des de recursos
humans, que són qui han de donar-li resposta a aquesta pregunta. Però torno a dir eh,
tant de bo aquesta preocupació l’haguessin tingut vostès molts anys enrere quan
governaven per la plantilla i per tallar amb segons quines praxis.
I la tercera en tot cas la remetrem a l’àrea territorial perquè ara no veig al Sr. Sanchez,
però crec que no es que manqui justificació, és que es va canviar el projecte, perquè es
va haver de descartar ja que va caure la modificació de planejament de “Vista Rica”,
perquè no hi havia el consens i per tant no es podia desenvolupar aquest projecte. De
totes maneres si el Sr. Sanchez vol explicar...

El Sr. Sanchez indica: No, en tot cas ja contestarem per escrit i recuperarem la
documentació com està del que ens pregunta el Sr. Iruela. Contestarem per escrit quan
tinguem la documentació. Ens pregunta per una subvenció de tantes que hi ha i tantes
partides. Ho revisarem i ho documentarem i si ens pregunta la comissió informativa de
Territorial doncs tenim els tècnics i tenim temps per informar-lo. D’aquí doncs ho
documentarem ho mirarem i li contestarem igual.
La Sra. Alcaldessa expressa: Passarem totes les respostes per escrit. A la ciutadania
recordar una vegada més que totes les respostes es pengen al Portal de Transparència.
El Sr. de la Torre, al seu torn, respon: No voldria passar per alt segons quines
afirmacions que es fan, en resposta al Sr. Iruela que parteix d’una informació esbiaixada,
malintencionada i a més errònia. A més de reafirmar-me en la línia del que acaba de dir
l’Alcaldessa, es a dir, tant de bo vostès s’haguessin preocupat de la mateixa manera, en
altres temps, de que es fessin els plans d’ocupació i els programes amb uns criteris que
afavorissin la igualtat d’oportunitats, tant de bo, no ens trobaríem en la situació que ens
trobem aquí. Els plans d’ocupació venen orientats per l’Àrea Metropolitana o la Diputació
de Barcelona amb uns criteris clars i estrictes. Acudim a les borses de treball que tenim
establertes i pactades amb la part sindical, per tant nosaltres acudim a les borses de
treball en rigorós ordre de necessitat i sempre amb el criteri màxim de fomentar, primer la
igualtat d’oportunitats i l’ocupació, l’ocupabilitat i la formació de les persones que estan
en situació atur. Aquest es el primer criteri. Que hi ha gent que repeteix, doncs
evidentment pot donar-se la circumstància de que en tres o quatre anys hi hagi alguna
persona que repeteixi.
A mi m’encantaria que aquestes afirmacions que fa gratuïtament les exposés d’una
manera argumentada, no llençar al vol una acusació velada i que després quedi aquí i
que nosaltres ho demostrarem de tal manera amb la petició que ha fet d’aquesta
informació. Això per un costat, també voldria afegir que els plans d’ocupació indiquen
que és per fomentar l’ocupabilitat, la formació i la capacitació de les persones en atur. No
indica i també indica o aconsella que no s’utilitzin per a necessitats estructurals. Si
vostès en els seus 16 anys de govern no s’haguessin dedicat a destruir l’ocupació i a
desactivar l’ocupabilitat, com la brigada municipal, probablement nosaltres que estem
treballant en aquesta línia de recuperar, de dotar de muscle, de dotar de capacitat a la
plantilla municipal per a una millor prestació de serveis, no hauríem de recorre a llocs
estructurals amb plans d’ocupació. Probablement tindríem un escenari diferent.
Quant a les interinitats, volia dir que aquest ajuntament ha pres una decisió política
davant d’una situació que ara s’està donant, que és la proposta de llei per solucionar el
tema de la temporalitat que anirà al Congrés i a l’octubre tindrem una situació, un
escenari diferent. Aquest ajuntament va decidir no realitzar ni portar a terme els diferents
processos d’estabilització per no generar greuges a la plantilla. Una plantilla que els
recordo que la mitjana dels municipis i administracions de l’àrea metropolitana està per
sobre del 30 %. El nostre ajuntament en aquest últims 6 anys ha passat del 27 al 19 %.
És una de les més baixes del territori de Catalunya i això és comprovable i constatable.
És a dir, l’eventualitat és precarietat, evidentment estem treballant en reduir-la, s’estan
prenent mesures i s’està treballant per part del departament de recursos humans i tota
l’estructura municipal en aquest sentit. Insisteixo i repeteixo, aquest ajuntament ha
consensuat i pactat amb la part social, com forma part del nostre ADN, és negociar, és
pactar i consensuar amb els sindicats. Vam acordar paralitzar els processos per, davant
la possibilitat de que en el congrés dels diputats es trobés un projecte o una proposta de
llei com la que està sobre la taula, no generés greuges als treballadors que porten 15 o
16 anys a la plantilla. Estem treballant per reduir l’eventualitat, que ja és una baixa

eventualitat, tenint en compte que qualsevol eventualitat es una eventualitat, que suposa
una precarietat i que s’està treballant per reduir-la a la mínima expressió.
El Sr. Iruela expressa: Només per al·lusions. Sr. de la Torre, no és gratuïta aquesta
afirmació i si no, només li diré una altra cosa: miri al seu interior, a l’interior de treball, als
seus treballadors, miri les reclamacions que li fan. O sigui això no és gratuït això és una
realitat, és tangible i és així, i a on vulgui vostè. I tenim documentació i tenim dades per
respondre tranquil·lament a això. Ara no farem un debat però quan vostè vulgui el
tindrem.

Sense més assumptes a tractar, a tres quarts de vuit de la tarda la Sra. alcaldessa
presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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