ACTA NÚM. 20200000017 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 23 DE
DESEMBRE DE 2021.
A Montcada i Reixac, el dia 23 de desembre 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.
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Es troben presents:
Secretària:
Sra. Maria José López Pallarès
Interventor:
Sr. David Magriñá Estivill
ORDRE DEL DIA:
1. QÜESTIONS PRÈVIES
La Sra. Alcaldessa pren la paraula: Bona tarda, benvinguts i benvingudes al darrer ple ordinari
d‟aquest 2021. Com sabeu el ple passat el vam fer presencial, vam recuperar aquesta
presencialitat, però malauradament la realitat pandèmica canvia a diari i ens hem vist obligats a
reprendre les sessions telemàtiques, atesa aquesta nova realitat i aquestes noves mesures de
seguretat recomanades per part d ela Generalitat. Esperarem a veure que passa el mes de gener,
després de festes, i veurem si podem reprendre la presencialitat o busquem un altre espai mes

ampli on puguem respectar les mesures de seguretat per poder fer els plens i si no seguirem
telemàticament com ho hem estat fent fins ara, fins al darrer mes. Comencem l‟ordre del dia, en
primer lloc volia excusar la Sra. Lopez i a la Sra. Sempere que per motius personals no podran
acompanyar-nos avui al ple. Comencem amb les qüestions prèvies l‟aprovació de les actes de les
sessions anteriors, 2021/15 i 2021/16 corresponents a les sessions celebrades els dies 11 i 24 de
novembre de 2021. Si no hi ha cap comentari, donaríem les actes per aprovades per unanimitat.
Doncs continuem, el segon punt es donar compte dels decrets dictats per l‟alcaldia, des del decret
número 2875/2021 fins al decret 3163/2021 del 12 de desembre de 2021. Com sempre us
expliquem i donem compte de tots els decrets per la comissió informativa de l‟àrea de presidència,
per tant si no hi ha cap comentari d‟algun dels decrets passaríem als assumptes de l‟àrea
econòmica. Si us sembla us volia fer la proposta de fer l‟explicació del 2.1 i del 2.2 junta, tot i que
després la votació sigui per separat, però com els dos punts estan relacionats, el president de
l‟àrea econòmica el Sr. Garrido faria l‟explicació dels dos punts i després es votaria, seria vot
diferenciat. Us sembla bé? Si ?Doncs passo a llegir el 2.1 seria els expedients de modificació de
crèdit dintre del pressupost 2021 i el 2.2 seria l‟aprovació del re-equilibri de la concessió de
Montcada Aqua abonament de inversions pendents i resolució per mutu acord de la concessió
1.1 APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS 2021000015 i 2021000016
CORRESPONENTS A LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 11 I 24 DE NOVEMBRE DE
2021.
S'aproven per unanimitat les actes núm. 202000000015, i 202100000016, corresponents a les
sessions del Ple de l'Ajuntament celebrades els dies 11 i 24 de novembre de 2021,
respectivament.
1.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL DECRET NÚM.
2875/2021, FINS EL DECRET NÚM. 3163/2021, DE 12 DE DESEMBRE 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. 2021002875, de data 15 de
novembre de 2021, fins el núm. 2021003163, de 12 de desembre 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 (146/2021/MC).
El Sr. Garrido, president de l‟Àrea Econòmica, explica la proposta: Fa uns mesos vam portar a ple
una modificació de crèdit fruit d‟unes instàncies que ens va presentar GEAFE, que es l‟empresa,
perquè tots i totes ho sapiguem, és l‟empresa que gestiona el servei de l‟Aqua de Montcada, la
qual va presentar una sèrie d‟instàncies per motiu de reequilibri per la Covid i per una sèrie
d‟inversions que ells van fer en anys anteriors. Fruit d‟aquestes instàncies es va arribar a un acord
a l‟octubre del qual vam fer aquesta modificació de crèdit on es feia un reequilibri aproximadament
d‟un milió d‟euros. Aquest reequilibri no surt de les instàncies només de GEAFE, sinó que
l‟ajuntament va iniciar una auditoria per aquest concepte pel reequilibri, no només de la Covid,
sinó de les inversions d‟anys anteriors i de la qual va sorgir que el reequilibri total havia de ser
d‟aproximadament mig milió d‟euros, i a més va fer l‟aportació de quina hauria de ser la fórmula de
càlcul que s‟hauria d‟utilitzar en els propers anys, cada any, per veure quina seria, si tindria
afectació a les ordenances, concretament en el preu públic del servei de l‟Aqua. Bé aquest any
també vam aprovar l‟increment del 0,60 % fruit d‟aquesta fórmula de càlcul que va ser fruit de
l‟auditoria i per tant avui al ple el que portem és aquest reequilibri, però hi ha una novetat, que amb
les negociacions que s‟han fet en aquest darrer mes o en aquests dos darrers mesos el novembre

i el desembre, doncs l‟empresa ens ha fet saber que volia deixar la instal·lació i l‟ajuntament així
ha cregut també òptim pel contracte que hi havia i per com s‟estava prestant el servei, que aquest
servei es rescindís a data del 31 de desembre de 2022.
Per tant no només portem el reequilibri del Covid i de les inversions d‟anys anteriors, sinó que
també s‟ha arribat a l‟acord, com bé diu el títol, de la rescissió de contracte de la concessió per
mutu acord a data de 31 de desembre de 2022. La veritat és que han estat unes negociacions
complicades conjuntament amb l‟empresa. S‟ha d‟agrair molt l‟actitud que han tingut els
treballadors i treballadores de la casa, concretament els treballadors de contractació i el
coordinador de l‟Àrea Social que hem estat i també hem estat a la negociació l‟alcaldessa i jo
mateix, conjuntament amb l‟empresa en reunions bastant complicades i finalment s‟ha resolt. Jo
crec que és una situació òptima que ens dona la oportunitat a poder repensar aquest servei i a
com s‟està prestant i finalment com l‟ajuntament decidirà quina haurà de ser la gestió d‟aquest
servei i fer un contracte, diguem, amb cara i ulls, que no sigui un contracte lax per l‟empresa, és a
dir, que afavoreixi a l‟empresa totalment, sinó que sigui un contracte que tingui en compte els
interessos de l‟ajuntament i els interessos de Montcada que al final es el que hem de vetllar, no?,
els interessos del municipi. Per tant jo crec que aquí s‟obre una finestra i una oportunitat molt gran.
Tenim aquest any, que és un any de marge el que hem demanat perquè l‟empresa volia marxar en
el menor temps possible, però nosaltres vam demanar un marge de temps per poder preparar i
poder pensar la prestació del servei que haurem de prestar des de l‟ajuntament que tenim
diverses possibilitats sobre la taula i finalment haurem de decidir quina d‟elles es durà a terme.
Finalment jo crec que el pacte que ha sorgit d‟aquestes negociacions crec que és un bon pacte.
Crec que el reequilibri que s‟ha demanat conjuntament amb les inversions d‟anys anteriors és
aproximadament d‟un milió d‟euros i el cas és que GEAFE demanava més, i fruit d‟una auditoria,
diguem, vam fer una auditoria per això i la quantitat que va sorgir és aquesta de mig milió d‟euros.
Per tant avui portem a ple aquest reequilibri més la rescissió de la concessió per mutu acord i la
modificació de crèdit per fer front al primer pagament, perquè es va pactar, així es va explicar al
ple d‟octubre, es va arribar a l‟acord que es faria en dos terminis, amb un termini, si no
m‟equivoco, de 260.000 mil € aproximament, una mica més potser, aquest any; i 260.000 el primer
semestre de l‟any vinent. Per tant el que fem és aquesta modificació de crèdit, perquè el que fem
és pagar una part que són inversions i l‟altra part és equilibri Covid. Per tant hem de fer aquesta
modificació de crèdit d‟inversions per fer front a aquesta part del pagament.
Res, jo la veritat vull agrair l‟actitud sobretot que com bé he dit abans han tingut els treballadors i
treballadores de la casa, concretament el cap de contractació i el coordinador de l‟àrea social i en
aquest cas la Sra. Alcaldessa i jo mateix que hem estat a les negociacions, perquè la veritat és
que han estat unes negociacions complicades i la veritat és que jo crec que hem tret d‟aquí un bon
pacte que crec que farà bé pel municipi, perquè teníem un contracte com veníem explicant que
era molt lax, era molt obert, afavoria molt a l‟empresa. Un contracte, a més a més, amb molts anys
i això el que provoca és que tinguis un marge de maniobra molt petit i aleshores el que volem ens
dona un punt de partida, partir de zero, repensar una mica com hem de prestar aquest servei i a
partir d‟aquí,jo crec que hem de buscar el bé per la ciutadania i per Montcada.
La Sra. del Pino, regidora del grup municipal Cs, intervé: Bé la veritat que cada vegada que
apareix en el ple la paraula GEAFE i el Aqua jo acabo explotant perquè em retorço sobre mi
mateixa i m‟indigno cada cop que em ve una cosa d‟aquestes per tenir que votar. A veure, partim
de que el contracte era molt pèssim, anem a intentar utilitzar paraules no feridores cap a ningú.
Compartim que el contracte era molt dolent, molt dolent, es va negociar molt malament o molt bé
depèn de qui el va negociar o de qui el va redactar i altres. Partim d‟això, no es va fiscalitzar
correctament. L‟empresa fins a l‟any 2018 no es dona compte o crec jo que no es volia adonar de
que no s‟estan actualitzant els preus o de que, en aquest cas, no demanen una actualització de
les tarifes i altres. El contracte deia que si no s‟actualitzaven les tarifes, ho havia de compensar el
propi ajuntament, o sigui anem ja malament. A part la fiscalització es va fer pèssima. Hi havia una
sèrie de reparacions hem vist fins i tot una instància que es va presentar i tot del 2017 dient que hi
havia problemes amb la caldera amb no sé que i amb no sé quantes coses.
Per tant, i a part, que el servei que estàvem prestant als nostres ciutadans era molt dolent. S‟està
donant un mal servei, perquè es molt car, es molt car segueix sent molt car i el que es dona, la

veritat, és que no millora el que hi ha en el nostre entorn, municipis pitjors que el nostre que estan
donant millors serveis en aquest aspecte, amb el que fa respecte a les instal·lacions. Jo quan veig
el tema de la piscina sempre em remet i em recorda a l‟altra piscina. No sé si és que tenim un
problema amb l‟aigua a Montcada i al final acabarem havent d‟anar a banyar-nos al riu. Entre una
que no acaba d‟arreglar-se del tot i l‟altra amb les seves deficiències, i tot amb lo mal gestionat
que estava.
A part d‟això si que és veritat que es va arribar a un acord, però, es clar, tornem a dir el mateix; sí
és preferible un mal acord a un bon plet, però la veritat és que el que ens han deixat és una mica
dolorós, és bastant pèssim per al ciutadà de a peu de Montcada, que hagi de fer front a això
durant x anys, perquè això és un deute que es farà, es pagarà ara, però s‟amortitzarà en x anys,
tal qual i seguim amb la mateixa pilota cada cop com una bola de neu que es va incrementant.
Llavors jo el que veig aquí és que hi va haver una manca de fiscalització, perquè hi havia ben
establert al contracte que s‟havia de fer un seguiment una comissió de seguiment, però tampoc es
va fer al seu dia, ni tampoc es va fer ni es seguirà fent i es pràcticament fins que ens presenten la
reclamació de 2010 a 2018 que es comença a fer una mica de dir “escolta, que és això que ens
estan reclamant uns diners?”. Amb el que jo em segueixo sorprenent, jo ja ho vaig dir al seu dia,
que el contracte era dolentet, però a part de les reclamacions, que l‟empresa està en el seu
perfecte dret de gestionar-ho com vulgui, faltaria més que jo li digui a una empresa com ho ha de
fer i com ha de gestionar la mateixa, per alguna cosa està el principi de la llibertat d‟empresa a la
nostra carta magna, però la veritat és que és molt dolent. Que passa ara, que ha de pagar
l‟ajuntament ? Sí, clar, òbviament l‟ajuntament ha de pagar, però aquest caramelet enverinat que
pot considerar algú, que jo personalment ho considero un somnífer perquè això és per prendret‟ho i quedar-te adormida i despertar-te quan hagi passat tot el això, el contracte, la concessió i
tota la resta, perquè no donen ganes d‟una altra cosa. La veritat és que és molt dolent, és molt
dolent des del punt de vista de l‟ajuntament, es bo perquè s‟ha aconseguit arribar a un acord per la
renúncia en aquest cas per a la finalització de contracte; però ens trobarem al març de 2023 tenint
cua d‟aquest tipus de coses. Jo agrairia que per favor a totes les persones que estan a
l‟ajuntament que els que van elaborar aquest contracte, els que van participar en aquest contracte
no s‟apropin ni a la fotocopiadora de l‟ajuntament no vagi a ser que ens infectin amb alguna cosa
més dolenta, si us plau us ho demano, no els hi doneu res més perquè redactin res més a ningú,
ni assessors d‟altres partits, ni res per l‟estil, no els hi doneu, perquè al final mira on estem. Per
tant a això jo voto que no, ja que el meu grup municipal ja ho sap, votem que no, votem que no a
aquest punt de la rescissió i altres, però no votem que no al que ha fet l‟ajuntament, votem que no
al que ens ve, al que ens ve i a on estem, i quant a la modificació de crèdit, és una abstenció.
La Sra. Alcaldessa expressa: No es preocupi Sra. del Pino, en aquest equip de govern fa anys que
no tenim assessors.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, pren la paraula: Nosaltres en aquests punts, tant
en el 2.1 i el 2.2, els votarem a favor. Sabem que el plec es va fer fa molts anys, s‟ha d‟actualitzar.
Bé, sabem que el fan els tècnics, que fan un seguiment. El contracte era a llarg termini, també han
estat uns temps difícils, hem passat uns anys molt difícils i bé esperem que el pròxim es faci millor,
es faci més curtet, i es faci millor i ja està, votarem a favor.
El Sr. Garrido conclou: Bé, jo espero que el que vingui sigui millor. Jo crec que és una oportunitat i
una finestra que se‟ns ha obert i per sort hem aconseguit que l‟empresa finalitzi el contracte el 31
del 12 de 2022 i tenim aquest any de marge i ja hem anat pensant abans d‟ara, o sigui ja teníem
pensades diverses possibilitats per actuar davant d‟aquesta possible situació que se‟ns podia
donar, que era la finalització de la concessió, doncs ja tenim sobre la taula diverses possibilitats de
gestió per poder treballar-les aquest any i arribar amb el temps per tenir la gestió encaminada i
iniciada a l‟1 de gener de 2023 amb qui signi un contracte, o si no és un contracte. I si és un
contracte, doncs que sigui favorable per als interessos de Montcada, que això jo crec que és el
que tots i totes busquem, i que no sigui un contracte obert, tal i com estava el d‟abans. Perquè no
oblidem que l‟anterior contracte podia haver sortit dels tècnics, però també hi havien assessors en
el seu moment, que donaven supervisió d‟aquell, concretament aquest contracte tenia supervisió

d‟un assessor en aquell moment i aleshores el que nosaltres volem és que es faci de la manera
més adequada possible que vetlli pels interessos generals de Montcada i per tant que sigui un
contracte que afavoreixi no a l‟empresa, sinó a l‟ajuntament i en aquest cas a la ciutadania, perquè
el que busquem és que la ciutadania surti ben parada del servei que es presti des de l‟Aqua
Montcada en aquest cas, des del gimnàs i que al final l‟ajuntament tingui un marge de maniobra
per poder fer front a diverses situacions que es pugin donar en aquest cas a l‟Aqua i en el servei
que es presta.
Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea Social en sol·licitud d’una modificació de crèdit per crèdit
extraordinari del projecte 211432 Indemnització GEAFE inversions.
Atès que el passat mes d’octubre l’empresa GEAFE SL sol.licita el reequilibri del contracte i/o la
reparació econòmica corresponent exposant el no compliment de l’Ajuntament en alguns aspectes
així com l’impacte de la crisi econòmica i sanitària que ha provocat la COVID19.
Vista la proposta sobre l’abonament de 355.844,44 euros corresponent a les inversions
informades en el període 2010-2019 a l’empresa GEAFE, SL.
Atès que l’Ajuntament ha de compensar per un import de 80.258,56 a favor de GEAFE a càrrec
del pressupost de l’exercici 2021.
Atesa la necessitat d’efectuar dita despesa, la qual no pot demorar-se fins a l’exercici següent.
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 17 de desembre de 2021,
El Ple, amb l’abstenció dels membres del grup municipal Cs (3) i amb el vot a favor (16 vots a
favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (5) i d’ERC-AM (5), acorda:
PRIMER.- Modificar el projecte d’inversions 211133 de l’annex d’inversions de 2021 segons el
detall següent:
211133 Expropiació terrenys
Ingressos
Concepte
217/01100/91300/211133

Operacions a llarg termini

Import
10.553,98€

Despeses
Partida
111/15100/60000/211133

Expropiació terrenys

Import
10.553,98€

SEGON.- Crear el projecte d’inversions:
211432 Indemnització GEAFE inversions
Ingressos
Concepte
217/01100/91300/211432
Despeses
Partida
431/34000/63300/211432

Operacions a llarg termini

Import
80.258,56€

Indemnització GEAFE inversions

Import
80.258,56€

TERCER.- Aprovar l’expedient 146/2021-MC de modificació de crèdit per crèdit extraordinari,
segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Concepte
111/15100/60000/211133
TOTAL
ALTA DE CRÈDIT
Partida
431/34000/63300/211432
TOTAL

Expropiació terrenys

Import
80.258,56€
80.258,56€

Indemnització GEAFE inversions

Import
80.258,56€
80.258,56€

QUART.- 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 DEL REEQUILIBRI DE LA CONCESSIÓ DEL MONTCADA AQUA,
ABONAMENT INVERSIONS PENDENTS I RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DE LA
CONCESSIÓ.
Vist el contracte de gestió indirecta del servei públic municipal del complex de piscines cobertes
municipals Montcada Aqua, adjudicat a l’empresa GEAFE, SL el dia 25 de setembre de 2003;
Vista la instància presentada per l’empresa GEAFE, SL el dia 27 de juny de 2018, on es demana
una indemnització per la no revisió de les tarifes, amb els percentatges proposats per l’empresa,
des de l’any 2010 fins a l’any 2018, i també la revisió de les tarifes de l’any 2019;
Vista la instància de l’empresa GEAFE, SL de data 9 de novembre de 2020, on es demana el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte esmentat per raó de les mesures adoptades per
fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19;
Vista la instància de l’empresa GEAFE, SL de data 14 de maig de 2021, on es demana que es
declari la resolució del contracte per no haver-se abonat la indemnització reclamada i,
subsidiàriament, que s’iniciï amb caràcter d’urgència l’oportú expedient per al restabliment de
l’equilibri econòmic de la concessió;
Vista la instància de l’empresa GEAFE, SL de data 3 de juny de 2021, on es demana el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte esmentat per raó de les mesures adoptades per
fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19;
Vist l’expedient incoat per providència de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2021, que té per objecte
determinar la procedència de restablir l’econòmic i financer del contracte de gestió del servei
públic municipal del complex de piscines cobertes municipals Montcada Aqua, amb motiu de no
haver-se aprovat la revisió de tarifes amb els percentatges proposats per l’empresa;
Vist l’informe emès per l’àrea gestora del contracte, d’on resulta la impossibilitat d’execució del
contracte des del mes de març de 2020 per raó de les mesures adoptades per fer front a la
pandèmia provocada per la COVID-19, consistents en prohibicions, tancaments de serveis i
limitacions de funcionament;
Vist el contingut de l’informe emès per la consultora contractada per l’ajuntament;

Vista l’acta de la reunió del dia 13 de juliol d’enguany, per tractar de les diverses reclamacions
formulades per l’empresa concessionària;
Vista l’acta de la reunió del proppassat dia 1 de desembre, on la representació de GEAFE,SL
manifesta la inviabilitat de continuar amb la concessió per raó de les restriccions derivades de les
mesures adoptades per fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19 i d’altres causes
imprevisibles, com ara el desorbitat increment dels costos derivats dels subministraments (en
particular del gas i de l’energia elèctrica) i la considerable variació anual de l’IPC, per la qual cosa
s’ha negociat la resolució per mutu acord de la concessió de conformitat amb les estipulacions que
s’hi estableixen, si bé no de forma immediata, sinó en el termini d’un any per tal de donar temps a
tramitar una nova licitació;
Vist l’informe emès pel servei de contractació i compres;
Vist allò que estableix la normativa reguladora, en particular el Decret de 17 de juny de 1955 pel
qual s’aprova el Reglament de serveis de las Corporacions locals; el Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques; el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19, modificat pel Reial decret
llei 11/2020, de 31 de març i pel Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig; i el Decret llei 7/2020, de
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adaptació
d’altres mesures complementàries, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març.
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 17 de desembre de 2021,
El Ple, amb el vot en contra dels membres del grup municipal Cs (3) i amb el vot a favor (16 vots
a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (5) i d’ERC-AM (5), acorda:
PRIMER. Abonar a GEAFE, SL, com a empresa concessionària del servei Montcada Aqua, la
suma de 355.844,44 euros corresponent a les inversions informades en el període 2010-2019.
SEGON. Constatar la impossibilitat d’executar la concessió durant l’any 2020 en els termes
previstos en el contracte, com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la
pandèmia provocada per la COVID-19.
TERCER. Restablir l’equilibri econòmic de la concessió, pel que fa l’any 2020, abonant a
l’empresa GEAFE, SL la suma de 195.327,32 euros.
QUART. Desestimar la resta de les sol·licituds formulades per l’empresa GEAFE, SL a què es
refereixen les instàncies objecte d’aquest acord.
CINQUÈ. Resoldre, per mutu acord, la concessió, de conformitat amb les estipulacions
negociades següents:
-

La resolució tindrà efectes a 31 de desembre de 2022, si bé per mutu acord de les parts es
podrà prorrogar excepcionalment en el cas que, a aquesta data, encara no hagi finalitzat la
tramitació per posar en marxa la nova concessió o fórmula que la substitueixi.

-

Se subrogarà el personal que presta el servei de conformitat amb allò previst en el conveni
del sector.

-

L’equilibri econòmic es mantindrà fins a la resolució efectiva del contracte, calculant-se la
compensació d’acord amb la fórmula proposada per la consultora GNL RUSSELL

BEDFORD AUDITORS en l’auditoria sol·licitada per l’Ajuntament (diferència entre l’Ebitda
esperat -projecció de l’estudi econòmic presentat per GEAFE, SL en la seva oferta- i
l’Ebitda real -resultat dels comptes auditats d’acord amb la clàusula 17.10 del plec).
-

La resolució per mutu acord impedeix l’exercici d’accions municipals contra GEAFE, SL en
concepte dels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’aquella.

-

S’hauran d’abonar les inversions realitzades per l’empresa concessionària l’any 2021 i
durant l’exercici 2022 o, si s’escau, fins a la finalització efectiva de la concessió, que aprovi
l’Ajuntament, d’acord amb els criteris del inventaris aprovats per l’Ajuntament durant tota
l’execució del contracte i la seva compensació per revisió tarifària.

-

En la liquidació del contracte s’hauran d’incloure els actius que reverteixen anticipadament
a l’Ajuntament, valorats en l’amortització pendent.

-

Els pagaments que en resulten es realitzaran d’acord amb el calendari següent:
o
o
o

-

la suma corresponent a les diverses reclamacions formulades per GEAFE, SL entre
els anys 2018 i 2021, a què es refereix l’acta del dia 13 de juliol de 2021, la meitat
el desembre de 2021 i l’altra meitat el primer semestre de 2022.
el reequilibri econòmic de l’exercici 2021, una vegada lliurats els comptes auditats
del dit exercici.
el reequilibri econòmic de l’exercici 2022 una vegada lliurats els comptes auditats
del dit exercici, i dins de la liquidació del contracte.

L’Ajuntament abonarà els endarreriments dels consums del subministrament d’energia
elèctrica del servei d’esports (antic IME) de l’exercici 2021 i, de forma mensual, abonarà la
part proporcional de facturació que li correspongui durant l’exercici 2022 o, si s’escau, fins
a la finalització efectiva de la concessió.

SISÈ. Aprovar el document comptable
referència número 12021002433.

núm. 12021000041311 inclòs a la llista annexa amb

SETÈ. Delegar en l’Alcaldia l’aprovació de la resta de documents comptables necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
VUITÈ. Realitzar les operacions necessàries per assolir el finançament suficient per materialitzar
els pagaments objecte d’aquest acord.
2.3 APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE GALLECS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
El Sr. Sanchez, president de l‟Àrea Territorial, expressa: Avui portem a aprovació la licitació de les
obres de la urbanització Estany de Gallecs. Ho portem avui a ple perquè pel seu import, l‟import
que pugen aquestes obres doncs s‟ha d‟aprovar per ple municipal. Estem molt satisfets com a
equip de govern de poder portar aquest punt a aprovació perquè és un pas més que ha de
culminar la solució en l‟Estany de Gallecs en aquesta urbanització, d‟una de les urbanitzacions
amb dèficits urbanístics que tenim a Montcada. A Montcada tenim cinc urbanitzacions amb dèficits
urbanístics amb el que això suposa de manca de serveis, de manca d‟asfaltat, de manca de
claveguerams, de manca d‟aigua potable en el cas de Gallecs i també problemes de inseguretat
jurídica, de no poder donar llicències de construcció, de tenir problemes de disciplina urbanística,
de registre de la propietat etcètera, etcètera de valoració de parcel·les. El problema de les
urbanitzacions amb dèficits urbanístics que és un problema que tenim enquistat a Montcada i que
és greu. Ens ho trobem a la urbanització Estany de Gallecs, també a la Vallensana baixa al barri
de Reixac, a la zona 21 de Terra nostra i a Can Pomada. Amb aquest inici del procés de

contractació de les obres que portem avui, doncs és un pas important que hem pogut presentar
abans amb assemblea de veïns amb una assemblea que vam fer dissabte passat a Palau de
Plegamans, que ens deixen el seu centre cívic per reunir els veïns de Gallecs. Hem fet moltes
assemblees anteriors cada pas que anem fent en el procés de regularització i de dignificació
d‟aquesta urbanització, doncs ho anem explicant als veïns i hem de comptar amb el seu consens.
Ho vam fer a l‟assemblea que vam fer el 2017 per aprovar el planejament. En aquella assemblea
vam rebre l‟encàrrec dels veïns de treballar amb el projecte d‟urbanització que avui traiem a licitar i
amb el projecte de reparcel·lació que diu quines càrregues ha de tenir cada veí i quins veïns
aportaran els seus terrenys, seran expropiats per la resta de veïns perquè hi hagin les zones
verdes necessàries en aquest barri, en aquest nou barri. Aquests projectes van ser aprovats a
l‟abril del 2019, aquest projectes d‟urbanització i reparcel·lació els vam explicar i s‟han anat
aprovant definitivament i ara el que hem aprovat és a l‟assemblea vam plantejar doncs les quotes
urbanístiques que hauran d‟assumir els veïns, i això es important perquè és un exercici de
responsabilitat per part dels veïns doncs que no és fàcil, però que es molt important.
Us explico com va aquest projecte d‟urbanització que hem intentat que sigui el més econòmic
possible perquè els veïns han d‟assumir els costos de fer-ho, però alhora que complim amb
aquest dotació de serveis que hi hagi un asfaltat, que hi hagin voreres de formigó, que hi hagin les
línies elèctriques soterrades, que hi hagi aigua potable i que hi hagi clavegueram, això que no es
poc. El projecte d‟urbanització puja 1.789.000 €, a això se li ha de sumar les indemnitzacions que
s‟han de pagar als propietaris que no podran construir i que hauran de cedir els seus terrenys per
convertir-los en zones verdes que pugen 315.000 €. Més la redacció del projecte la direcció de
l‟obra i dels projectes de reparcel·lació i les inscripcions al registre de les finques resultants
d‟aquest procés de reparcel·lació puja un total de 2.220.000€. 2.220.000€ que assumeixen els
veïns amb la part que els hi pertoca amb una sèrie de quotes urbanístiques que començaran a
vèncer i a passar al gener del 2022 i que quedarà saldat i pagat per part dels veïns al gener del
2023, que és quan esperem que les obres estiguin acabades i rebudes al juny del 23, que es
pugui iniciar aquest procés de licitació amb aquest aprovació de les quotes urbanístiques que
assumeixen els veïns, amb això ja iniciem el procés de licitació amb l‟acte d‟avui aprovant el
procés de licitació en el ple. I per tant, fer públic aquest projecte d‟urbanització a les empreses que
poden executar-ho i licitar-ho assignant una empresa que ho porti i executar les obres i que abans
del juny del 2023, de l‟estiu del 23, calculem doncs que estiguin acabades les obres amb
clavegueram, amb voreres, amb asfaltat, amb il·luminació i amb aigua potable. L‟aigua potable ja
la vam portar el que és en alta amb una subvenció que ens va donar l‟ACA i assumint els veïns
també aquest pagament de portar l‟aigua i ara tenim l‟aigua amb alta d‟aigües Ter–Llobregat, amb
una canalització fins al dipòsit que hi ha a l‟Estany de Gallecs i ara amb aquest procés
d‟urbanització doncs es culminarà també portar fins a cada una de les cases aquesta aigua. Els
veïns en el seu moment ja van assumir els costos de portar l‟aigua en la part que no estava
subvencionada per l‟ACA i ara hem arribat a aquest acord perquè assumeixin la seva
responsabilitat i el seu compromís i facin la seva aportació necessària per culminar aquest procés i
legalitzar el barri que estigui dignificat que tingui dotació de serveis i que sigui zona urbana
consolidada i que l‟ajuntament es faci càrrec del manteniment a partir de la culminació d‟aquest
procés.
La Sra. del Pino expressa: És una obligació moral i també una obligació política fer que la vida
dels nostres conciutadans sigui millor. És una realitat evident que a Montcada tenim moltes
urbanitzacions que tenen falta dels serveis que s‟han de prestar per part de l‟ajuntament i s‟ha de
focalitzar tot per millorar aquestes urbanitzacions. Quan un decideix ser presentar-se o vol ser
regidor a un municipi, la majoria de vegades ens oblidem que tenim la nostra prioritat, i la nostra
principal funció és millorar aquestes condicions de vida. En aquest cas, no tan sols és la de
Gallecs, que en aquest cas el posicionament de vot del meu grup és a favor òbviament, com
també seria a favor a la resta d‟urbanitzacions que així es portessin a terme; però també hem de
pensar que també hi ha altres urbanitzacions en aquest municipi que també s‟haurien de millorar i
de persones que haurien de millorar les seves circumstàncies de vida. Amb elles em refereixo al
Bosc d‟en Vilaró també, que s‟ha de buscar i és de persones valentes intentar buscar i arribar a
les màximes persones i beneficiar en aquest cas a la majoria de veïns que tenim en aquest

municipi. Les obligacions en aquest cas de tributs totes les tenen per igual, però en aquest cas per
algunes coses si que es senten com a montcadencs de segona. Anem a parlar així en termes
futbolístics uns juguen a la champions o poden jugar a la champions i altres estan pendents de no
descendir o si no desapareixen en alguna reestructuració empresarial d‟una entitat esportiva. Per
tant entenc que aquest sigui el principi d‟un llarg camí, però que òbviament li doni a la resta
d‟urbanitzacions i a la resta de veïns del nostre municipi les mateixes oportunitats i els mateixos
serveis ja que tenen les mateixes obligacions.
El Sr. Egea, regidor del grup municipal PSC-CP, expressa: Nosaltres des del grup municipal PSCCP també estarem a favor i, és més, estem contents que avui es porti a aprovació l‟expedient de
contractació i com deia la Sra. del Pino tant de bo que poguéssim seure‟ns amb totes les
urbanitzacions que hi ha a Montcada, dignificar-les totes, treballar per les persones ja us dic estem
contents que hi hagi hagut un enteniment entre l‟ajuntament i veïns, i tant de bo totes les
urbanitzacions de Montcada en un futur es vegin així. Ja està res més, hem de treballar com diu la
Sra. del Pino pel nostre municipi. Votarem a favor.
El Sr. Sanchez intervé: Començar agraint el posicionament de vot de cada un dels grups.
Comparteixo plenament el que diu la regidora de Cs de que la nostra responsabilitat és millorar les
condicions de vida dels ciutadans i dotar de serveis aquests barris que no tenien aigua potable o
que no tenen clavegueram, doncs és fonamental i que en ple segle XXI doncs estiguem parlant de
portar aigua potable a determinats barris doncs fa una mica de vergonya. Per tant jo entenc que
això es un pas històric que fem en aquesta urbanització i per tant ho hem de culminar i que hem
d‟acabar executant-ho i això és el que fem. Jo crec que com bé dieu també amb la resta
d‟urbanitzacions amb dèficits urbanístics doncs això ens marca un exemple, un model, un camí a
seguir per arreglar d‟una vegada per totes aquest que és un dels problemes urbanístics que
arrossega Montcada des de fa molts anys, les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
Respecte al Bosc d‟en Vilaró, clar ja ens agradaria fer això al Bosc d‟en Vilaró, però és que fer
això és il·legal al Bosc d‟en Vilaró i aquest és el problema que tenim i per tant hem de buscar
altres solucions. Jo ja us he dit que hi han altres urbanitzacions amb dèficits urbanístics que poden
recórrer aquest camí, ho estem treballant i com sabeu el carrer Quixot, Vallensana baixa, també
hem aprovat aquests projectes d‟urbanització i aquests projectes de reparcel·lació. A la zona 21 la
problemàtica és diferent perquè és més greu perquè ja es va intentar fer en el seu dia amb un
desequilibri de càrregues i de beneficis injust pels veïns, que van impugnar-ho i van guanyar un
judici de fet hi ha cinc sentències que anul·len el procés de reparcel·lació que es va fer en el seu
moment. Ara ho estem analitzant ho estem treballant i hem aconseguit una subvenció de la
Diputació de Barcelona per fer, l‟any 2020 ens van donar un diagnòstic i unes estratègies
d‟actuació a la zona 21, això ja s‟ha fet, ara tenim com hem d‟actuar i també ens han donat una
subvenció pel 2022 per contractar un equip d‟arquitectes i advocats per fer el nou planejament de
la zona 21 que culmini amb un procés de reparcel·lació i un procés d‟urbanització. Aquí serà més
difícil perquè els veïns doncs estan escamats o mosquejats o digues-li com vulguis, perquè tenen
antecedents negatius en aquest cas, però hem de fer aquesta feina i com us deia això ens marca
el camí que no serà fàcil en altres llocs però això ens marca el camí.
Jo sí que també vull agrair el sentit del vot, com he dit, però també vull agrair als tècnics la feina
feta, la feina feta pels tècnics, perquè portem com us dic des del 2017 treballant en això amb uns
tempos que ens marca l‟administració que no ho podem fer més ràpid i també pel tema de
treballar pel consens i pel diàleg amb els veïns, que és fonamental tenir aquets acord i jo vull
agrair especialment als veïns de la urbanització Estany de Gallecs i a la seva junta i a la seva
associació de veïns, que són gent que són coneixedors de la problemàtica urbanística, que estan
organitzats, que tenen assessorament d‟advocats i això és bo, perquè així, quan parles amb ells,
sabem de què estem parlant i eviten caure en la demagògia de qui els hi diu “Oh jo pago els meus
impostos que m‟asfaltin el carrer”, perquè no va així això. Hem de ser conscients de la realitat que
hi ha. Jo us agraeixo que doneu suport a aquest procés i que no hi poseu pals a les rodes perquè
si fem promeses falses als veïns, és dificultar que es pugui tirar endavant.
Com us deia, en el Bosc d‟en Vilaró hem de buscar solucions, i les hem de buscar, aquesta no la
podem aplicar, perquè de fet hi ha una llei per arreglar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics

del 2010 de la Generalitat que diu que simplifica el procés, que diu que el 10% d‟aprofitament que
han de pagar els propietaris per la revalorització dels seus terrenys, es reinverteixi en la pròpia
urbanització i així ho estem fent amb l‟Estany de Gallecs i ho farem amb les altres, però aquesta
mateixa llei diu que només es pot aplicar a les urbanitzacions que estan en sòls que son
susceptibles de ser legalitzats i per tant queden excloses les que estan en zona forestal. Per tant,
aquest camí no el podem fer, això no treu que tenim un problema al Bosc d‟en Vilaró que hem
d‟afrontar, que hem de ser imaginatius, buscar solucions i treballar-ho i és la voluntat d‟aquest
equip de govern, però bé, malauradament no podem aplicar aquesta solució que sí que podem
aplicar a altres urbanitzacions i amb això treballarem i així ho farem.
La Sra. del Pino exposa: El fàcil és dir que és delicte, independentment de que pugui ser-ho, lo
difícil és ser valent i dir i davant de tot en aquest cas pressionar als nostres grups parlamentaris al
Parlament també i pressionar a nivell nacional tots en el mateix sentit. Nosaltres sempre hem
tingut una bona disposició per parlar d‟aquests temes i sempre li hem estès la mà tant als veïns
com a la resta de partits i fins i tot a l‟equip de govern per tractar aquest tema com és la situació
del Bosc d‟en Vilaró. El que passa és que dona la sensació de que estan allà, com que estan al
bosc, per dir-ho així, com que estan a la muntanya i estan com abandonats. Es com, no sé, alguna
cosa que ens la mirem i ens toca com molt de lluny, com si estiguessin realment, com si uns estan
a la terra i uns altres estan a l‟espai; i tampoc es tracta d‟això. Es tracta de treballar entre tots i
aquí torno a dir-ho, el meu grup municipal i el grup del parlament de Cs sempre ha estat
predisposat i disposat a negociar i a treballar en buscar una solució per aquests veïns que s‟ha de
fer també. De la mateixa manera que estem disposat a fer-ho i així hem mostrat el nostre
recolzament amb aquest pla de Gallecs i desitgem i esperem que la resta d‟urbanitzacions es
vagin incorporant i prestant els serveis que mereixen.

El Sr. Sanchez expressa: Sí, recordar senzillament que avui portem la licitació de les obres per
urbanitzar i legalitzar i dotar de serveis a l‟Estany de Gallecs. Bé, que és una feina que no és fàcil i
que no s‟havia fet i que ara es fa i que volem seguir fent amb altres barris. Vull dir que aconseguim
fer això, no treu que no vulguem solucionar altres problemes. Que hi ha altres problemes,
evidentment. Que vostè me‟n pot treure uns quants, jo li diria molts més problemes urbanístics que
arrossega Montcada. El Bosc d‟en Vilaró és, jo sempre ho he dit, el més greu per les condicions
legals i jurídiques, però també per les condicions socials, perquè hi ha gent que hi viu i que porten
tres generacions vivint-hi en alguns casos i que és un problema greu i que és un problema que té
un caire social enorme. Altres problemes són les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Avui
aprovem aquests punt per intentar resoldre‟n una i estem molt contents de fer-ho i sabem que
vostès ens donen suport i així ho han expressat i per tant agraïts pel seu suport, continuarem
treballant. Culminarem això, perquè és important culminar-ho i afrontarem els altres problemes
que tenim.
La Sra. Alcaldessa conclou: Vull emfatitzar i deixar molt clar que no és una qüestió de valentia, és
una qüestió de legalitat. Sra. del Pino vostè és advocada, estem parlant d‟un problema de legalitat
i no s‟han de barrejar xurres amb merines. No es el mateix la zona 21 que la zona 15, que l‟Estany
de Gallecs, que la Vallensana baixa, amb una zona forestal que es il·legalitzable com és el Bosc
d‟en Vilaró. I evidentment que nosaltres estem per buscar solucions i qui té la competència
legisladora ha de legislar, és qui ha de buscar el marc legal per donar sortida i solució a la
urbanització del bosc d‟en Vilaró. Nosaltres vam anar amb els veïns l‟altre dia al departament de
Territori, vam seure amb el director i amb el secretari general, vam estar parlant amb ells, els vam
acompanyar, però si us plau no barregem les coses perquè no té res a veure, el que é una
urbanització pendent amb un sòl que està pendent de regularitzar, amb una que està en sòl
forestal i que per tant és il·legalitzable completament del tot. No barregem i no confonem a la
ciutadania amb aquestes coses.

Vist l’expedient ordinari de contractació núm. 9/2021-COO, incoat per Providència del president de
l’àrea territorial, que té per objecte l’execució de les obres del projecte d’urbanització de l’Estany
de Gallecs;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 12 d’abril de 2021, va aprovar el projecte
corresponent;
Vist el plec de clàusules administratives particulars que s’ha elaborat per a l’adjudicació i regulació
del referit contracte;
Atès que la tramitació de la contractació és ordinària, el procediment d’adjudicació obert i els
criteris de selecció diversos;
Atès que el valor estimat del contracte és d’1.746.066,50 euros;
Vistos els informes que consten a l’expedient;
Vist allò que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; el
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; i la resta de la normativa aplicable.
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 17 de desembre de 2021,
El Ple acorda per unanimitat, amb el vot a favor dels 19 membres de la Corporació municipal
assistents a la sessió del total dels 21 que la formen:
PRIMER. Aprovar l’expedient ordinari de contractació núm. 9/2021-COO, que té per objecte
l’execució de les obres del projecte d’urbanització de l’Estany de Gallecs.
SEGON. Aprovar i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres esmentades pel
procediment obert.
TERCER. Aprovar el corresponent document comptable inclòs a la llista annexa amb núm.
12021002453.
2.4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS CONFECCIONAT PER A LA SEVA VIGÈNCIA L’EXERCICI 2022.
El Sr. Garrido explica la proposta: Hem rebut unes al·legacions per part de l‟Associació de
promotors i constructors d‟edificis de Catalunya, del qual algunes al·legacions no feien referència
a les modificacions que ens portaven a les ordenances i per tant s‟ha desestimat; i altres sí, com
per exemple la modificació que vam dur a terme de la bonificació de les plaques solars, que van
passar de 10 a 5 anys. Ells posaven que l‟havíem suprimit, en aquest cas no es suprimeix, l‟únic
que fa és reduir el període de bonificació de 10 a 5 anys, perquè com bé vaig comentar en el seu
moment, l‟administració no ha de finançar una obra, sinó que el que ha de fer és potenciar i
promocionar diguem aquesta política, en aquest cas la de l‟autoconsum. Res bàsicament portem a
ple l‟aprovació definitiva de les ordenances, ja que hi ha hagut aquestes al·legacions al darrer
moment per aquesta associació, les quals s‟han desestimat.
I vull també informar, ja he informat a tota la ciutadania i als regidors i regidores, que els
pressupostos de 2022 que ja ho vam informar a la comissió informativa, s‟han aprovat de manera
automàtica, ja que no hi ha hagut cap tipus d‟al·legació per part de ningú. Per tant els
pressupostos quedarien aprovats.

La Sra. del Pino intervé: Bé, independentment de que l‟associació, igual que tots els ciutadans,
puguin reclamar el que ells considerin oportú, per a nosaltres en aquest sentit la reclamació no ve
a canviar per res el nostre posicionament de vot. Ens retrotraiem al moment en que es va celebrar
el primer ple extraordinari de les ordenances fiscals i votarem el mateix, que va ser un vot en
contra.
Normalment es pot fer un tallar i enganxar del que es va dir en aquell moment i es pot posar i puc
assumir les paraules igualment. Només ser breus, no ens estendrem en coses que no necessiten
una extensió i que ja hi va haver un ple concretament per fer qualsevol explicació al respecte.

Vist que per acord plenari de data 28 d’octubre de 2021 es va aprovar provisionalment les
modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2022 i es van exposar al
públic per un termini de trenta dies hàbils amb la finalitat que qualsevol persona interessada
pogués examinar l'expedient de modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a
l’any 2022.
Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats, en data 16 de
desembre de 2021, amb número 2021026582 de registre d’entrada, el senyor Xavier Vilajoana
Eduardo, en representació de l’Associació de Promotors i constructors d’edificis de Catalunya
(APCE) ha presentat escrit d’al·legacions.
Atès que les al·legacions i reclamacions esmentades s’han examinat i desestimat per les raons
expressades a l’informe jurídic de data 17 de desembre de 2021, on a més es posa de manifest
que, menys una, totes les al·legacions formulades no han estat referides a l’objecte de l’expedient
de modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2022, aprovat provisionalment
pel ple en sessió de data 28 d’octubre de 2021; i l’al·legació, que sí que es refereix a l’objecte
d’aquest expedient, es desestima ja que no ha estat eliminada la bonificació per a la instal·lació de
plaques solars, sinó que s’han ajustat els anys de bonificació de manera ponderada i equilibrada,
responent a un debat acurat que té en compte la realitat social, econòmica i tributària del municipi i
amb la voluntat d’aplicar l’impost de manera equitativa.
Vist que la Comissió Informativa de data 17 de desembre de 2021 ha emès dictamen en aquest
sentit.
Atès que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de l’Ordenança per part del Ple, amb resolució
de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i entrada en vigor posteriors de
l’Ordenança.
Vista la proposta del regidor de Contractació i Compres, i previ dictamen de la Comissió
Informativa de l’Àrea Econòmica, celebrada per videoconferència el dia 17 de desembre de 2021,
El Ple, amb el vot en contra dels membres del grup municipal Cs (3) i amb el vot a favor (16 vots
a favor) dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), PSC-CP (5) i d’ERC-AM (5), acorda:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en data 16 de desembre de 2021, amb
número 2021026582 de registre d’entrada, pel senyor Xavier Vilajoana Eduardo, en representació
de l’Associació de Promotors i constructors d’edificis de Catalunya (APCE) d’acord amb l’informe
jurídic de data 17 de desembre de 2021 que s’incorpora a l’expedient.
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics per
a l’any 2022, en els mateixos termes en què van ser aprovades provisionalment pel Ple en sessió
de data 28 d’octubre de 2021.

TERCER.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut
durant el tràmit d’informació pública i d’audiència.
QUART.- Publicar el text íntegre de les Ordenances Fiscals i de Preus Públics que han estat
objecte de modificació per a l’any 2022 a la Seu electrònica de l'Ajuntament, al e-Tauler i al Butlletí
Oficial de la Província.
3. RATIFICACIONS I ASSABENTATS
No n’hi ha
4. MOCIONS
4.1. MOCIÓ PER REFER I REFORÇAR EL CONSENS SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC DEL
SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA PER MILLORAR L’APRENENTATGE I ÚS DE LES
LLENGÜES EN UN CONTEXT PLURILINGÜE
El Sr. Iruela, portaveu del grup municipal PSC-CP, presenta la moció: Sí, en primer lloc el que
voldria dir és que nosaltres sempre respectem les decisions judicials com no pot ser d‟una altra
manera en un estat de dret com el nostre. Si hi ha una decisió del Tribunal Suprem denegant un
recurs interposat per la Generalitat arran de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
El model lingüístic del sistema educatiu català ha estat una de les principals eines de cohesió i
promoció social i que millor ha garantit la igualtat d‟oportunitats pel que fa a l‟aprenentatge i l‟ús de
les llengües oficials a Catalunya. Ha estat un model àmpliament defensat per la comunitat
educativa i la societat ja que a mesura que ha assegurat que tots el nens aprenguin el català i el
castellà a l‟escola i ha contribuït a la convivència normal d„aquestes llengües i els centres
educatius, fent sempre possible el bilingüisme real. A diferència d‟altres comunitats autònomes,
Catalunya va optar per no separar l‟alumnat en funció de la llengua i aquesta ha estat una de les
riqueses del sistema educatiu fins avui, que devem especialment a Marta Mata i Pepe Gonzalez.
Estem compromesos amb la defensa de l‟escola catalana i el català com a llengua vehicular a
l‟ensenyament. Defensem un sistema educatiu que garanteixi que, al final de l‟etapa educativa, es
domini per igual el català i el castellà i l‟aranès en el cas de la Val d‟Aran. És essencial tenir en
compte la realitat socio-lingüística actual, i per tant que siguin els i les professionals dels centres
educatius, que de certa manera estableixin els criteris per la plena adquisició de coneixements en
dues llengües al final del cicle educatiu i quin ha de ser el projecte lingüístic ,en funció de la realitat
socio-lingüística de cada centre. Això es el que va dir fil per randa l‟informe Bargalló quan fou
conseller d‟educació.
L‟actitud dels socialistes de Catalunya sempre ha estat la defensa de l‟escola en català, i
inequívocament en contra de polititzar l‟ús de les llengües i creiem que aquesta decisió judicial no
compromet que el català segueixi sent la llengua vehicular a les nostres escoles com així ho ha
estat i amb èxit. Cal un pacte per la llengua ambiciós i inclusiu, seguit de polítiques de govern que
siguin rigoroses, que tinguin la seva dotació econòmica per poder desenvolupar-les. Tenim
consensos perquè les llengües s‟adaptin a les noves tecnologies i tenir present que estigui molt
present a les plataformes digitals. També tindríem que entomar en compensar els jutges que
s‟atreveixen a fer de pedagogs i sentencien, bé doncs sentencien percentatges. No podem,
aquesta part la faré en castellà perquè ningú se senti ofès, no podem permetre que la llengua sigui
de nou objecte d‟un doble debat polític. Això no seria un problema excepte pels qui pretenen
utilitzar-la com a arma llancívola en lloc de com a un element de convivència. S‟han d‟assentar
unes bases per a què, com he dit anteriorment, generar consens polític i social de convivència i de
respecte. En aquest sentit la Generalitat de Catalunya és l‟administració educativa competent
dintre del marc constitucional. No es pot qüestionar aquesta autoritat simplement per no estar
d‟acord als seus plantejaments, però d‟igual manera que no es poden incomplir les sentències
judicials des de la Generalitat i menys quan esta a la seva mà el disposar de majories per canviar
les lleis. Després de quaranta anys la subsistència de la llengua era diferent, estava amenaçada,

això era fruit de la prohibició que va patir a l‟administració, a les escoles i tots els mitjans públics
de comunicació. Aquell desavantatge, tots vam entendre, parléssim la llengua que fos, que s‟havia
de revertir. Avui el català és una llengua oficial en un entorn bilingüe i que està assegurada a
l‟escola. S‟ha de confiar en l‟escola. Els centres educatius com han fet fins ara amb criteri
s‟adaptin a la realitat social i a la realitat de cada escola i cada aula. No creiem que la llengua, ni
cap altra cap matèria, a els qui plantegen l‟anomenada guerra cultural, per suplantar el consens
per la imposició i tampoc hem de pensar que la immersió lingüística ha de ser igual que fa
quaranta anys.
El Sr. Romero, regidor del grup municipal Cs, manifesta: Com és ben sabut i així ho hem
manifestat durant anys, no compartim el model actual educatiu a nivell lingüístic a Catalunya i en
conseqüència no estem d‟acord amb alguns punts que es plantegen en aquesta moció. Està clar
que el paper ho aguanta tot i que la realitat dista molt del projecte educatiu que se‟ns vol vendre.
Des de Cs portem molts anys denunciant i alertant de l‟exclusió del castellà del sistema educatiu a
Catalunya tot i que la llei obliga a que s‟imparteixin un mínim del 25% de les classes en castellà.
El 2012 el president Mas inicia l‟anomenat procés d‟independència utilitzant, com ja succeïa als
anys vuitanta, la llengua com a arma política. La irrupció al 2006 de Ciutadans a l‟espectre polític
de Catalunya va ser una fita important per la igualtat i els drets de tots el ciutadans al territori
català. Un recolzament per a totes aquelles organitzacions que des de la societat civil lluitaven i
segueixen lluitant per aquests principis. La valentia de certes famílies que acudien i acudeixen als
tribunals ha aconseguit diverses sentències al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es
sanciona una cosa tan òbvia com que una llengua oficial com el castellà sigui també una llengua
vehicular a l‟ensenyança. Recordem que en l‟auto de l‟alt tribunal està d‟acord amb l‟article 3 de la
constitució i l‟article 6.2 del vigent Estatut d‟Autonomia de Catalunya. No s‟ha d‟oblidar l‟alt cost
que per a moltes d‟aquestes famílies ha significat tal valentia. L‟assetjament de la comunitat
educativa i política del lloc, és el peatge que han tingut que pagar per desgràcia. Per aquest motiu
moltes famílies no s‟atreveixen o no els hi paga la pena de ficar-se en complicacions pel desgast
que això suposa, i sobretot per l‟assenyalament públic. Un exemple seria la família de Balaguer
que el 2015 va haver de marxar d‟aquesta població després d‟obtenir de la justícia aquest 25 %
per l‟educació dels seus fills. Doncs bé van perdre el negoci que regentaven i van haver de migrar
a una altra població, havent d‟escolaritzar els nens en un altre centre i així en nombrosos casos
més fins arribar al de la família del nen de 5 anys de Canet de Mar. Si aquesta família que ha patit
l‟assetjament a nivell educatiu i polític per defensar uns principis que ja estan avalats per la llei,
però que tot i així s‟ha de seguir lluitant per ells. Desgraciadament no creiem que sigui aquest
l‟últim cas. Les manifestacions contra les famílies i amb els menors inclosos les podem valorar
com a lamentables en una societat democràtica del segle XXI Cs sempre ha estat, i així ho ha
demostrat, en contra de tot tipus de violència, amenaces, assetjaments, “scratxes”,
independentment del partit polític al qual pugui pertànyer.
El sistema educatiu a Catalunya ha de ser fonamental i inclusiu, no ha de fer diferències per raó
de llengua i ha de fomentar i ha d‟estar orientat al plurilingüisme. La proposta de Cs és la d‟un
veritable model trilingüe que converteixi tant el català, el castellà i l‟anglès, de la mateixa manera
en llengües vehiculars de l‟educació i als centres educatius per atendre i pal·liar les deficiències
sorgides a les ultimes dècades al sistema educatiu arrel del mal anomenat model d‟immersió
lingüística aplicat i imposat a Catalunya. Per tot això creiem molt necessari defensar els drets dels
ciutadans a Catalunya reflectits a la Constitució espanyola i a l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya
reforçats per nombroses sentències judicials favorables que no es compleixen per part de les
administracions, rebutjar la discriminació del castellà en l‟àmbit educatiu així com en altres punts i
molts altres àmbits de la vida quotidiana i denunciar l‟abandonament per part del govern
d‟Espanya i del govern de la Generalitat de Catalunya al que gran part dels ciutadans de
Catalunya es veuen sotmesos. Per tot això el nostre posicionament vot als punts d‟aquesta moció
serà diferenciat. Els punts 1, 2 i 4 els votarem en contra. Punt 5 abstenció i punts 3 i 6 els votarem
a favor.
El Sr. Garrido, com a regidor del grup municipal ERC-AM, expressa: Jo ho tenia tot preparat per
contestar al Sr. Iruela de PSC-CP però jo ja no sé si contestar al Sr. Iruela o contestar al Sr.

Romero de Cs, perquè tinc més coses apuntades de Cs que del PSC-CP, però bé, començaré
una mica explicant el nostre posicionament de vot el diré al final i explicaré una mica la nostra
explicació.
Primer de tot discrepem sobretot en el temps que s‟utilitza amb la moció, perquè no ha estat sinó
que també és un model i una de les principals eines de cohesió, promoció social i que millor
garanteix la igualtat d‟oportunitats, pel que fa l‟aprenentatge i l‟ús de les llengües oficials a
Catalunya i això ens ho demostren les dades.
No oblidem que un últim estudi assegura que els alumnes de 4t d‟ESO tenen més coneixements
de castellà que de català en totes les regions educatives de Catalunya i aquí debato a Ciutadans.
No sé on veieu el problema amb les llengües, perquè si això diuen els estudis, feu vos ho mirar
també una mica. Això ve de les proves desenvolupades que es fan a 4t d‟ESO, del qual el Consell
Superior d‟Avaluació del Sistema Educatiu, al qual la puntuació va ser un 74 en llengua catalana i
un 77,9 en llengua castellana, que és una diferència gairebé de 4 punts en total, i podia continuar
així.
El model que tenim actualment a Catalunya sí que es veritat que és millorable i que s‟ha d‟avançar
i s‟ha de continuar modulant, però jo crec que en el tema lingüístic, jo crec que aquí estem
utilitzant un tema, i a mi em sap greu, que el PSC-CP es sumi al burro de Vox, de PP i Cs, que al
final son aquells partits els que volen dinamitar i els que utilitzen, com bé deia algú, el ganivet
llancívol de la llengua, per tal de treure rèdit polític amb la llengua. Jo crec que el model lingüístic i
la immersió lingüística que hi ha a Catalunya tenen valors d‟èxit, no només ho diuen els estudis,
com per exemple els informes PISA, que la comprensió lectora a Catalunya està per sobre de la
mitja; en científica, a Catalunya està per sobre de la mitja; en matemàtiques, que està per sobre
de la mitja; en resolució de problemes, que també està per sobre de la mitja. Al final el model
educatiu de Catalunya és un èxit i si que és veritat que s‟ha de continuar millorant, però el que a
mi em sap greu és que el partit socialista i no només aquí, sinó també al Parlament, va aprovar
una moció, es va situar al costat malauradament del PP, de Vox i Cs en la moció que deia que
s‟havia d‟aplicar el que diuen els tribunals. Estem d‟acord que el model educatiu no l‟han de fer
uns tribunals, sinó que l‟ha de fer la comunitat educativa, la societat i el conjunt de la comunitat
educativa de Catalunya. Però ens hem trobat que ara hi ha una sèrie tribunals que s‟han convertit
en experts en educació i també en sanitat i posen en dubte tot, jo crec que aquí els tribunals han
de tenir un límit i veiem que els tribunals espanyols no tenen límit i també s'atreveixen a posar
quotes, en aquests cas el 25 % perquè no ho diu cap llei, sinó que la llei diu que s'ha de garantir
que al final de l'etapa educativa els nens i nenes pugin o tinguin les suficients en aquest cas
habilitats a nivell lingüístic per poder dominar les dues llengües. I jo sobretot aconsello a Cs que
vagin als patis de l'escola, que jo crec que no estan en camps de concentració ni en gulags, vull
dir que no se'ls castiga quan parlen castellà perquè és l'idioma jo crec majoritari, i aquí tots
estarem d‟acord i en aquest ple també s‟utilitza el castellà, que en els patis de les escoles l‟idioma
més utilitzat és el castellà i així ho diuen els estudis i ha sortit en diversos programes de televisió.
Però, sí que és veritat que, tots i totes sabem, Cs diuen que han sortit per garantir la llibertat, però
al final és un partit que ha sortit per dinamitar tot, per dinamitar allò que tenia un consens social,
no només a nivell de l‟àmbit educatiu, sinó també social i a la societat de Catalunya, ja que aquest
sistema i aquest model lingüístic de la immersió lingüística va sorgir del consens dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya i també de la gent que va venir, que volia que els seus fills i filles i els
seus nets i netes sabessin i aprenguessin la llengua del nostre país, en aquest cas el català i
perquè el poguessin dominar, que al final Catalunya va ser la seva terra.
I després, bé és que m‟han donat ganes de contestar, però em freno una mica en aquest sentit,
perquè bàsicament el que volia dir era això, que els tribunals no son ningú per poder decidir el
nostre model educatiu, que és, ha estat i continuarà sent, un model educatiu fort fet des del
consens de la comunitat educativa i així ens ho demostren les dades. I també volia comentar, ara
que ha sortit el tema de Canet i el tema de les denúncies, sí que es veritat que la moció sortia i sí
que ho han dit, que al final només hi havia 80 denúncies i al final el tema de Canet, s‟està utilitzant
i hi ha partits que ho utilitzen per pescar 4 vots, però bé no entraré en aquest debat, però
bàsicament al final entristeix que la política s‟utilitzi per a això, i no per solucionar els problemes
que de veritat la ciutadania té en el seu dia a dia.
Des d‟ERC-AM el nostre posicionament de vot serà el punt 1 i 5 en contra i la resta abstenció.

La regidora Sra. Segòvia intervé en nom del grup d‟ECPMIR: Primer em centraré també una
miqueta en els punts de la moció i en el nostre argumentari en relació a la moció i sí que també he
agafat algunes notes que m‟agradaria comentar al Sr. Romero que ha fet aquesta intervenció tant
potent. Dir que estem totalment en desacord, però primer començaré per el tema de la moció.
A nosaltres no ens ha acabat de quedar clar quin és el posicionament del partit socialista en el que
és el tema de la moció i en el tema de la immersió lingüística, perquè per un costat heu defensat la
immersió lingüística i heu fet una ferma defensa de la immersió lingüística i del nostre sistema
educatiu, però en canvi, per un altre, com per exemple en el punt 1, quan parleu de tenir present i
donar lloc al castellà, sembla que li esteu donant raó a Ciutadans, quan esteu aquí afirmant que el
castellà esta sent discriminat o que s‟està excloent de les escoles, almenys és el que nosaltres
entenem quan feu aquest matís de tenir present i donar lloc al castellà. Aquí esteu dient que el
castellà no està present o que no està lo suficientment present, quan sabeu que els resultats
acadèmics avalen el coneixement exemplar d‟ambdues llengües dels nostres alumnes. És més,
cosa que també heu defensat vosaltres mateixos en l‟argumentari de la vostra moció, per això
aquí no ens acaba de quedar molt clar. Després per altra banda en el punt 5, on us esteu
posicionant totalment d‟acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, quan dieu no a
l‟acció política basada en la desobediència, vol dir que s‟ha d‟acatar la sentència, per tant esteu
donant raó també a l‟argument de Ciutadans.
Per altra banda amb aquesta ambivalència no acabem de tenir clar quin és el vostre
posicionament, com us deia, si és defensar la immersió lingüística a les nostres escoles, no pot
estar acompanyada en cap moment i no pot ser company de viatge en cap moment d‟acatar la
sentència del Tribunal Superior de Justícia. Per tant nosaltres en el punt 1 votarem en contra, en
el punt 2 a favor, el punt 3 a favor, el punt 4 a favor i el punt 5 en contra. Pel següent motiu, com ja
s‟ha comentat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que fa és es que
imposa la utilització del castellà com a llengua vehicular en un 25 % del currículum educatiu.
Imposa. Aquest fet suposa la ruptura de la immersió lingüística que s‟aplica en l‟educació
obligatòria. Estem veient que alguns partits, això també ho ha comentat el company d‟Esquerra
Republicana, estant intentant trencar el model d‟escola catalana, amb això es busca dividir i
segregar la societat per motiu de llengua, en contra de l‟Estatut de Catalunya i de la llei d‟Educació
de Catalunya. A nosaltres el punt 5 ens hagués agradat que s‟hagués formulat d‟una manera
totalment contrària i per aquí enteneu perquè hi votem en contra. És instar i seria instar al govern
de la Generalitat que adopti les mesures necessàries per garantir el model d‟èxit d‟immersió
lingüística a l‟escola i que garanteixi els recursos econòmics i de plantilla necessaris per mantenir
el model d‟immersió lingüística a totes les escoles dels centres públics.
Nosaltres, com podeu estar interpretant, continuem donant suport i defensant el nostre model
d‟escola catalana i reconeixem el paper que la comunitat educativa ha tingut en la defensa del
model d‟èxit compromès amb la cohesió social, que garanteix la igualtat d‟oportunitats i que
assegura el coneixement de totes dues llengües per l‟alumnat i torno a dir que així ho diuen els
informes i així ho diuen els exàmens i així ho diuen els resultats acadèmics que s‟estan obtenint.
Així que no entenc on vosaltres esteu veient per, em refereixo ara a Cs, en que el castellà s‟està
discriminant a les nostres escoles perquè és totalment incert. El nostre partit defensa l‟escola
catalana com una eina clau per la cohesió social, la igualtat d‟oportunitats i la qualitat educativa a
través del consens que hem construït durant trenta anys i que continuarem defensant de manera
activa el model educatiu català que contribueix construir una societat cohesionada, democràtica i
lliure i que no separi infants i joves per la seva llengua d‟origen i això es el que heu intentat fer des
de Ciutadans. Esteu portant aquest debat per a què al final els nostres joves acabin separant-se i
enfadant-se o tenint discussions per si parlo català o si parlo castellà o em relaciono en català o
em relaciono en castellà. Com també s‟ha comentat aquí als patis d‟escola es parla català, es
parla castellà i els infants hi ha moments en que ni reconeixen en quin idioma estant parlant. És
més jo mateixa moltes vegades canvio del català al castellà o del castellà al català i no en soc ni
conscient i això ho hem mamat a l‟escola, ho hem viscut aquí i això és un benefici que nosaltres
estem tenint. Per tant, no em vull allargar gaire més, dir que rebutgem tot atac que posi en perill la
immersió lingüística a Catalunya i que entenem que aquest punt 5 fa precisament això. El punt 6 el
votarem a favor i aquí m‟agradaria fer un comentari a Cs. No entenc el vostre posicionament de

vot en el punt 1 quan voteu en contra, quan precisament aquí el PSC-CP esta fent una picadeta
d‟ull al vostre argument dient que s‟ha de tenir present i donar lloc al castellà i tampoc entenc el
punt més controvertit de tots, almenys per nosaltres, que és el punt cinquè en el que el partit
socialista diu que s‟ha d‟acatar el que diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també
voteu abstenció pel que entenc jo aquí i esteu d‟acord, però ja va bé que aquí voteu abstenció.

Seguidament s‟obre un segon torn de paraules.
El Sr. Iruela intervé: Bé, primer de tot em dirigiré al Sr. Garrido per dir-li que té raó,
l‟escola catalana està, ho ha estat i està plenament funcionant en això vostè té raó és un
error de síntesis, val, però també ha dit vostè que nosaltres ens alineem amb Vox, PP i
Ciutadans. Em sorprèn Sr. Garrido. Molt fort. Molt fort. No sé si vostè ha pensat lo que ha
dit o no, però això és un insult polític i li diré perquè, perquè nosaltres no podem tenir dues
vares de mesura en relació a les sentències judicials. No les podem tenir. Si hem d‟acatar
sentències les hem d‟acatar totes, no les que més ens convinguin a nosaltres per color
polític o per creences personals. Jo també tinc en aquesta sentència la meva visió
personal, però l‟he de respectar i per tant això és el que demano d‟inici, però si vostè diu
que bé, que ha d‟haver-hi desobediència, doncs escolti facin també desobediència del
tema que s‟estan executant del bosc d‟en Vilaró, diguin el que diguin. Digui clar això
també, que no acatem les sentències d‟enderrocament del bosc d‟en Vilaró. Hem de ser
una mica coherents políticament quan parlem, perquè això no té massa sentit.
Nosaltres defensem l‟escola amb immersió lingüística, el que volem dir amb aquesta moció és el
reforçament de la mateixa, el reforçament de la mateixa. Per tant jo crec que vostè no ha dit, o
sincerament, coneixent-lo a vostè, em penso que no ha pensat el que ha dit, sobretot això que
nosaltres ens alineem amb Vox, PP i Ciutadans, estem molt lluny d‟estar ni tan sols al costat
nostre.
Al Sr. Romero jo li diria que no vull repetir la intervenció que vaig tenir al 2020 en una moció que
vostès van presentar. El que no sé és perquè vostès sempre estan en contra de les modalitats
lingüístiques que té aquest país o aquest estat, millor dit, que és Espanya, que és un patrimoni
cultural, no sé perquè vostès volen imposar tan sols una llengua quan aquí tenim quatre, quatre,
totes respectables. Jo no sé, no li vull recordar, bé vostè l‟ha mencionat l‟article tercer de la
constitució també ho du i ho recull molt bé, no? Que el català es una llengua oficial també, per tant
no sé quin problema hi ha. Miri la immersió lingüística a Catalunya es va iniciar amb el Reial
Decret 2029 del 1978, que va fer possible l‟estudi del català com a assignatura i continuava amb
l‟aprovació de la llei 7/1983 de normalització lingüística aprovada al Parlament de Catalunya, no
sé si vostè sabrà que només hi va haver 2 vots en contra.
Miri li diré una cosa tenim exemples d‟immersió lingüística a Europa ,i a un país que moltes
vegades el posem d‟exemple, com Finlàndia, té una xarxa d‟escoles que donen l‟ensenyança en
finlandès i en suec, també passa a Gal·les, amb el gal·lès i l‟anglès a Eslovàquia amb l‟eslovac i
l‟hongarès, a Irlanda amb l‟irlandès i l‟anglès, a Bèlgica, que és la més problemàtica amb el
francès i el flamenc. No sé si també vostès desconeixen els avantatges dels programes
d‟immersió lingüística. Que fa un model d‟immersió lingüística, un programa d‟immersió
lingüística?, doncs això només que són beneficis per la ciutadania, milloren les habilitats
cognitives; ajuda a superar pors alhora de parlar; fa pensar a les persones; fomenta l‟ interès de
seguir l‟aprenentatge; eleva l‟autoestima i, bé doncs et permet conèixer altres cultures diferents . I
això amb el coneixement de la gent que té dels idiomes, fa entendre les cultures d‟altres pobles
d‟una manera diferent i el que es fa és respectar-les. Evidentment a Catalunya, un signe de la
seva identitat és la llengua, i és una de les seves fortunes, per tant s‟ha de respectar.
Després a la Sra. Segovia jo només li volia dir que li agraeixo els punts que ha aprovat,
evidentment que està d‟acord, però nosaltres en cap moment li fem una picada d‟ull a ningú i
menys a Cs. Potser que la interpretació no sigui la més correcta. Quan parlem de donar lloc al
castellà, el que fem és que evidentment se li ha de donar, perquè estem parlant de bilingüisme, no
estem parlant de monolingüisme, que sigui només un idioma i que sigui monolític, no pot ser.

Nosaltres el que volem es reforçar-la perquè no tingui o no pateixi els atacs que va tenir fa
quaranta anys i que no sigui un idioma que quedi com a residual, tot el contrari, el que nosaltres
pretenem es que es fomenti i es potenciï el català i evidentment a la moció i en el meu
argumentari també ho he dit que la Generalitat o la institució que té totes les competències aporti
el diners necessaris perquè es prenguin mesures per a potenciar-lo i que es donin per contractació
de professorat, per poder mantenir aquest nivell d‟ensenyament. Per tant també el que s‟ha de
tenir en compte Sra. Segovia és la realitat socio-cultural que tenim i les variables que hi ha
actualment a la societat.
El Sr. Romero intervé al seu torn: Bé, en primer lloc jo no sé qui ha dit que estem en contra del
català, al contrari, o sigui en cap moment hem dit que estem en contra del català, sinó que estem
totalment a favor i que saber varis idiomes enriqueix, en això estem totalment d‟acord. D‟aquí que
votem en contra del primer punt perquè entenem que el català i el castellà han de ser llengües
vehiculars per igual juntament amb l‟anglès, per a ser trilingües o plurilingües. Està clar que cada
cop estic més d‟acord ambla frase que diu que cadascú viu la realitat de manera diferent, no? Si
no hi ha més protestes en contra del model lingüístic a Catalunya és perquè les famílies no tenen
ganes de complicar-se la vida ni els hi paga la pena anar en contra del sistema i a sobre que per
aquest motiu se‟ls pugui assenyalar i més als seus fills. De fet tampoc hem dit que al pati puguin
parlar castellà i siguin represos ni res per l‟estil o sigui que no... Els nens poden parlar en castellà i
no te res a veure que a les classes no es compleixi el 25 % de classes en castellà. Al llarg
d‟aquests anys a Catalunya que l‟educació sigui pràcticament exclusiva en català és quelcom que
per moltes famílies s‟ha normalitzat s‟arriba a veure com a quelcom normal. Insistim des de Cs per
això que la llei obliga a un 25 % de les classes s‟imparteixin en castellà, cosa que amb prou feines
succeeix i constatem que el nivell d‟anglès a les escoles públiques segueix sent bastant baix
comparat amb altres països europeus. És per això que parlem d‟una mala o deficient immersió
lingüística del model actual del nivell lingüístic a Catalunya perquè quedi clar.
El Sr. Garrido expressa: Jo no sé, però em donen més ganes de contestar a Cs que al PSC-CP. A
veure, primer de tot, el 25 % no ho posa a cap llei, sinó que això va ser fruit d‟una sentència
judicial i la llei el que diu és que els nens i nenes han de tenir els suficients coneixements per
poder dominar les dues llengües tan el català i castellà i com bé he dit abans fins i tot tenen més
de castellà que de català. Perdona que li digui Sr. Romero, no sé si ara vosaltres teniu una bola
màgica i sabeu el que pensen totes les famílies de Catalunya i ara diem que les famílies de
Catalunya no ho fan perquè no ho volen i els hi fa mandra bàsicament. Jo crec que les famílies no
ho fan perquè saben que es un sistema educatiu el qual garanteix les habilitats suficients pels
nens i nenes i dels quals tots i totes estan contents amb el sistema educatiu públic i de qualitat
que hi ha a Catalunya, el qual garanteix que tots els nens i nenes tinguin igualtat d‟oportunitats en
un futur. Jo crec que en això tots i totes estem d‟acord i fins i tot bé, així ho demostren els
números tan dels informes PISA i els diferents estudis i exàmens que es fan tan a sisè de Primària
i a quart d'ESO, que les competències que tenen els nens i nenes son suficients per poder fer
front en el futur en els estudis i en la seva vida a nivell laboral, etcètera, etcètera. Per tant jo crec
que les famílies estan contentes i que bé que hi ha alguns partits que el que volen és incitar a les
famílies a que utilitzin aquest ganivet llencívol per tal de guanyar uns quants vots que al final jo
crec que això ja ho veurem com acaba, bé ja veiem com està acabant, per exemple, com està
acabant el vostre partit el de Ciutadans que cada cop va desapareixent, fins que al final
desapareixerà del tot, bàsicament ho veiem en les anteriors eleccions com heu passat de ser el
cap d‟oposició a quedar-vos gairebé a nivell residual, però això el temps posa cada cosa al seu
lloc.
Després, respecte a contestar al Sr. Iruela, insult polític no ho digui Sr. Iruela, alineació per
exemple vull dir a nivell de vot i també a nivell de manifestacions. Societat civil catalana, si vol li
recordo la fotografia del Sr. Iceta amb els diputats del PP, diputats de Ciutadans i al darrera segur
que hi estiguessin els de Vox. Jo em refereixo a alineació i en aquest sentit al parlament no deia
acatar sinó implementar el criteri del 25 %, és a dir implementar un criteri amb el qual jo no estic
d‟acord, molts d‟aquí tampoc hi estan d‟acord. Jo dic que es pot estar disconforme amb la
sentència judicial i nosaltres desobeirem. Desobeir, doncs es clar, el 25 % , que ha de dir un jutge

el 25 %, és a dir és que no surt ni a la llei, és a dir ell un jutge ha dit, doncs el 25 %, doncs mira no
sé d‟on ho haurà tret la veritat, no m‟he llegit la sentència sencera, però vull dir jo crec que al final
això ho ha d‟establir la comunitat educativa i la societat catalana als que s‟ha de dir i s‟ha de
preguntar. I en aquest cas jo crec que el model, hi ha el consens polític suficient, jo crec majoritari,
com va ser en el seu inici i, com be dèiem, sí que es veritat que el model educatiu ha d‟anar
evolucionant i transformant-se, però a nivell lingüístic jo crec que queda clar i queda constatat que
té els seus resultats i que son bons i respecte el tema de les llengües.
També volia fer una reflexió, és que es parla més el castellà que el català a l‟escola. És que es
parla més el castellà a l‟escola, i fins i tot els rarets són els que parlen català i això fa ràbia. Jo per
exemple fins al 14 o 15 anys parlava castellà a l‟escola, fins que vaig decidir que no, jo parlaré
català perquè vull utilitzar el català que és la llengua que s‟utilitza aquí, però jo a casa meva sí,
parlo castellà, jo soc castellanoparlant encara que potser no ho sembla, però jo a casa parlo
castellà i a l‟escola els rarets érem els que parlàvem català, majoritàriament tots parlem castellà, i
a les classes de català es parla en castellà. Vull dir, és que no sé quina discussió estem buscant
aquí. Al final una llengua com és el català ha de tenir la immersió lingüística perquè tots i totes
sapiguem i tinguem coneixement i l‟ús idoni del català, perquè fins i tot, torno a dir, els estudis
diuen que s‟utilitza millor encara el castellà que el català. I els estudis malauradament diuen que el
català va de capa caiguda. Per tant, estem ara en un debat que jo crec que no s‟ha de fer aquest
debat, que el model lingüístic de Catalunya es suficient, bé els números ja ho demostren, és el
suficientment òptim per continuar endavant i que sí que és veritat que el model pedagògic de
l‟educació a Catalunya, doncs sí que ha d‟anar evolucionant també depenent de la situació que hi
hagi, també depèn de la situació de cada centre, que això ho establirà el centre i la comunitat
educativa.
La Sra. Segovia expressa: Aquí m‟agradaria fer un apunt també i és contextualitzar una miqueta la
sentència del Tribunal Superior de Justícia. La sentència del Tribunal Superior de Justícia respon
a una llei que està derogada com es la LOMCE. L‟actual llei que tenim la LOMLOE defensa que
han de ser les administracions educatives les que decideixen el règim lingüístic dels centres.
Després, Sr. Iruela, és cert que a les escoles hi ha molta diversitat i quanta més diversitat millor i
els centres treballen amb aquesta diversitat. Estan treballant tan bé i tenen tant en compte
aquesta diversitat, que, torno a dir, l‟èxit en les llengües l‟estem obtenint amb els resultats que
s‟estan tenint tant en català com en castellà. Per altra banda, quan em refereixo a la picadeta d‟ull
al partit de Cs és en el punt 1. Torno a dir tenir present el castellà, tot i així, li recordo en la seva
primera proposta de moció parlàveu de “...sense excloure el castellà” i això ho heu modificat. Me
n‟alegro que ho hagueu modificat perquè és que aquí ja era una picadeta d‟ull doble si haguéssiu
mantingut el excloure el castellà, perquè en el seu argument Cs ha parlat de discriminació del
castellà, i discriminació del castellà i excloure el castellà per a mi és el mateix. Per últim se
m‟havia passat abans dir-li al company de Cs que, si us plau, respectem el dret a vaga, respectem
el dret de manifestació i que les famílies portem els nostres fills on nosaltres volem. No heu de
venir vosaltres aquí a dir-nos on hem d‟anar a manifestar-nos i on hem d‟anar amb els nostres fills
a manifestar-nos i si et refereixes a la manifestació de “Som Escola” crec que tots i totes tenim el
dret d‟anar a manifestar-nos on vulguem, com vulguem i amb qui vulguem.
Per al·lusions el Sr. Romero indica: No, no, el tema de la manifestació no sé, perquè jo mai no
m‟he referit en cap moment a qui s‟ha de manifestar i tal, jo només dir que estem en contra de tot
el que sigui l‟assetjament, l‟escarni i tot això. Vull dir amb això hem fet mocions i hem estat
d‟acord, vull dir independentment de les idees de cadascú i del partit polític, o sigui es advocar pel
respecte mutu i a les persones.
El Sr. Iruela intervé: Per tancar el punt, jo només volia fer una reflexió, sobretot que es deixi
d‟utilitzar la llengua com una arma política i que treballem consensos, consensos per mantenir el
nivell que hem mantingut d‟ensenyança aquí a Catalunya, això lo primer.
Després una mica dir-li al Sr. Garrido només agrair els punts que s‟han abstingut perquè al final
vostès és com si haguessin votat en contra de la moció i dir-li que no sé si la megafonia no ha
funcionat bé, però moltes de les coses que vostè m‟ha dit, jo les havia dit abans en la meva

intervenció, per tant només agrair el posicionament de vot en els punts que s‟han aprovat i esperar
que s‟arribi a consensos per millorar i perquè es puguin utilitzar les dues llengües. Que tothom faci
després l‟ús que cregui més convenient i que no hi hagi una imposició lingüística de cap de les
maneres.
La Sra. Alcaldessa conclou: A veure ho heu posat una mica complicat per anar seguint el
posicionament de vot, crec que ho he recollit bé, però abans sí que volia dir, molt breument, que
en els darrers dies s‟estan escoltant veritables barbaritats sobre l‟ús del castellà o el català a
Catalunya. S‟està fent un problema on no hi ha cap mena de problema i que crec que a més com
a societat estem obligats a defensar i a protegir la llengua catalana i ho hem de fer i aquest
consens que diu el Sr. Iruela que s‟ha de buscar, existeix, ja hi és i és el model lingüístic català i
és el que hem de defensar entre tots i totes.
I dic que és un discurs perillós, que la dreta i l‟extrema dreta se n‟està aprofitant i que ara just em
passaven una noticia d‟un ex-regidor de Ciutadans que va fer una denuncia fa quatre anys en un
institut de Sant Andreu de la Barca on va denunciar a nou docents per haver estat fent
adoctrinament i ara quatre anys després diu que ha estat un malentès, que tot va ser un malentès.
Aquests nou docents van patir un linxament mediàtic amb noms, cognoms, fotografies a les xarxes
i encara estan pendents a dia d‟avui si es reobre o no es reobre el seu cas per delictes d‟odi
contra els fills d‟uns guàrdies civils, per adoctrinament i delictes d‟odi.
Crec que jugar amb això és molt perillós i que per tant valorem el que tenim, som uns privilegiats i
privilegiades, la llengua és riquesa, la llengua és inclusió, la llengua és diversitat i per tant ajudem
a defensar aquesta riquesa i aquesta diversitat entre tots i totes.

Vista la moció presentada pel grup municipal PSC-CP, el text de la qual és el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El model lingüístic del sistema educatiu català ha estat una de les principals eines de cohesió i
promoció social i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’aprenentatge i ús de
les llengües oficials a Catalunya. Ha estat un model àmpliament defensat per la comunitat
educativa i la societat, en la mesura que ha assegurat que tots els nens i nenes aprenguin el
català i el castellà a l’escola, i ha contribuït a la convivència normal d’aquestes llengües a la
societat i als centres educatius, fent possible el bilingüisme real. A diferència d’altres Comunitats
Autònomes , Catalunya va optar en el seu moment per no separar l’alumnat en funció de la
llengua, i aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins avui, que devem
especialment a Marta Mata i Pepe González.
Des del punt de vista legislatiu, la Llei d’educació de Catalunya de 2009 estableix un model
plurilingüe que recull en el seu Títol II el dret i deure de conèixer les llengües oficials i, en concret,
l’article 10.1 determinar que els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials
catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori. Concretament, cada centre educatiu
elabora un projecte lingüístic de centre d’acord amb la composició del seu alumnat i de l’entorn,
amb l’objectiu de garantir el domini bilingüe al final de l’educació obligatòria, que requereix el vist i
plau del Departament d’ Educació. Per tant, aquest model no hauria de ser ni monolingüe ni
uniforme pel conjunt de Catalunya, sinó que s’hauria d’entendre com a eina pedagògica que ha de
tenir en compte la diversitat sociolingüística del conjunt del territori i l’autonomia dels centres.
Algunes dades són rellevants a l’hora d’avaluar el rendiment d’aquest model pedagògic: els
resultats de les proves de competències lingüístiques realitzades pel Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu, al llarg de tota la trajectòria escolar, acrediten que l’alumnat té un
coneixement similar de la llengua catalana i castellana; en el cas de 6è de Primària, la diferència

mitjana es quantifica en menys de dos punts en una escala de 100. I, segons els resultats en
comunicació lingüística del propi Ministeri d’Educació, el nivell de castellà a Catalunya és
equiparable també al de la resta de CCAA espanyoles.
Per tant, les dades disponibles dels resultats obtinguts tant en l’adquisició de competències
bàsiques com en els resultats de finals de cicle i en les proves d’accés a la universitat no posen en
entredit la qualitat del sistema, si bé es constaten diferències importants pel que fa a la realitat
sociolingüística entre els anys 80 i l’actualitat: l’arribada d’un significatiu flux d’alumnat provinent
de la immigració estrangera amb més de 250 llengües maternes d’ús habituals als centres
educatius, la irrupció d’avenços tecnològics o la transformació digital que han canviat les pautes
de consum audiovisual, la polarització política dels darrers anys, que per part dels joves o de les
famílies com a instrument de promoció social, entre d’altres.
Tant és així que, en els darrers anys, hi ha hagut reaccions polítiques significatives contràries a
aquest model. A banda de les demandes d’una vuitantena de famílies a Catalunya exigint
l’escolarització en castellà (del milió i mig de famílies del sistema educatiu), al juliol de 2015, el
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports dirigit per Íñigo Méndez de Vigo (PP) va presentar una
demanda contra la Generalitat de Catalunya per la seva inactivitat per fer efectiu l’ús del castellà
en una proporció raonable en els centres educatius de Catalunya. Aquesta demanda va ser
ampliada al 2016 i 2017 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al desembre de
2020, va dictar sentència per la qual estimava parcialment el recurs interposat per l’Advocada de
l’Estat, i que instava la Generalitat a “adoptar les mesures que fossin necessàries a efectes de
garantir que, en els ensenyaments compresos en el sistema educatiu de Catalunya, tot l’alumnat
rebi de forma efectiva i immediata ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les
dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors als 25%
en un i altre cas”. La Generalitat va imposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem
(TS) al novembre de 2021al.legant la derogació de la LOMCE i remarcant els canvis de la nova
llei educativa (LOMLOE), però el TS l’ha inadmès, i un cop dictada la providència, en el termini de
10 dies, TSJC haurà de comunicar a la Generalitat la fermesa de la sentència i ordenar la seva
execució.
És en aquest context, i atenent als canvis socials, culturals i polítics experimentats des dels anys
80, i sobretot tenint en compte la nova realitat sociolingüística així com els nous reptes pel que fa
als objectius de plurilingüisme que considerem necessari actualitzar, refer i reforçar políticament i
social el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar
l’aprenentatge i l’ús de les llengües, partint de la realitat actual, i per això proposem al Ple
Municipal l’adopció dels següents:
ACORDS:
1. Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al conjunt de la
societat i, concretament, la preservació del català com a llengua vehicular del sistema educatiu de
Catalunya, tenint present i donant lloc al castellà.
2. Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat una eina de
cohesió i promoció social a Catalunya que ha aconseguit una escola no segregadora per motius
de llengua ni d’origen, que ha cercat la igualtat d’oportunitats del conjunt de l’alumnat. Reconèixer
el paper determinant del conjunt de la comunitat educativa en la defensa i funcionament d’aquest
model educatiu, defensar la seva pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació
pedagògica, etc...) i preservar-la com a valor intrínsec d’una societat plenament democràtica.
3. Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llegües oficials, el català i el
castellà (i l’occità - aranès a l’Aran) al final de l’educació obligatòria (ESO), així com
progressivament de l’anglès (o una tercera llengua), destinant els recursos humans, formatius i
econòmics necessaris per assolir aquest objectiu.

4. Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per complir els objectius
que marca la normativa vigent, a l’hora d’elaborar els projectes lingüístics, que necessàriament
s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat sociolingüística de l’alumnat i del seu entorn, una
realitat que es canviant i no uniforme a tot el territori, i que han de continuar essent els instruments
pedagògics per assolir l’objectiu del domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb
l’acompanyament o assessorament del Departament d’Educació, regularment avalats i revisats si
escau per la pròpia administració educativa.
5. Instar el Govern de la Generalitat a no basar la seva acció política en la desobediència ni
traslladar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres educatius o als claustres.
Demanar al Govern que convoqui el conjunt de forces polítiques, així com al conjunt de la
comunitat educativa, per tal d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu al model lingüístic del
sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context
plurilíngüe, partint de la realitat actual, en un exercici de diàleg i amb voluntat de cerca de
consens.
6. Donar trasllat d’aquesta Moció al Consell Escolar Municipal, les AMPA’s / AFA’s / AFI’s així com
els centres educatius del municipi, al Govern de la Generalitat, als Serveis Territorials del
Departament d’Educació, al Ministeri d’Educació i Formació Professional del Govern Espanyol, els
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats, a AFFAC, FAPAES,
FAPEL, Som Escola, AEB i el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)”.
Sotmesa a votació, el Ple acorda NO APROVAR-LA en la seva totalitat, si bé s’aproven alguns
dels seus apartats, sent el resultat de la votació el següent: Apartat 1 no s’aprova, amb 14 vots en
contra dels membres dels grups municipals ECPMIR (6), ERC-AM (5) i Cs (3), i amb el vot a favor
dels membres del grup PSC-CP (5); Apartat 2 s’aprova, amb el vot en contra dels membres del
grup Cs (3), l’abstenció els membres del grup ERC-AM (5), i 11 vots a favor dels membres dels
grups ECPMIR (6) i PSC-CP (5); Apartat 3 s’aprova, amb l’abstenció dels membres del grup ERCAM (5) i 14 vots a favor dels membres dels grups ECPMIR (6), PSC-CP (5) i Cs (3); Apartat 4
s’aprova, amb el vot en contra dels membres del grup Cs (3), l’abstenció els membres del grup
ERC-AM (5), i 11 vots a favor dels membres dels grups ECPMIR (6) i PSC-CP (5); Apartat 5 no
s’aprova, amb 11 vots en contra dels membres dels grups ECPMIR (6) i ERC-AM (5), l’abstenció
dels membres del grup Cs (3) i el vot a favor dels membres del grup PSC-CP (5); i Apartat 6
s’aprova, amb l’abstenció dels membres del grup ERC-AM (5) i 14 vots a favor dels membres dels
grups ECPMIR (6), PSC-CP (5) i Cs (3).
5. PRECS I PREGUNTES
5. 1. De la Sra. del Pino:
Fa unes quantes setmanes vam tenir coneixement de que en el camp de futbol hi va haver un
derby entre dos entitats de Montcada i que hi van haver una sèrie d’aldarulls i més. No es un
incident aïllat sinó que es va repetir la setmana següent i ja el nostre grup municipal, a través de
la persona que ho portava en aquest moment, el Sr. Garrido que estava al capdavant d’Esports, ja
li vam manifestar la nostra preocupació pel que s’havia plantejat amb aquests tipus de situacions.
Dissabte passat, concretament, vaig acudir a veure un partit del senior femení i, just el partit
anterior, al final es va acabar suspenent parcialment degut als crits i altres en el camp de
Bifurcació. Crits del públic i altres dient “us matarem“ que s’escoltava per allí i colpejant els cubells
d’escombreries, i nens de quinze anys se’n van anar una mica espantats cap als vestuaris
òbviament. Mes tard es va tornar a reprendre, es va parlar amb el delegat del camp en aquest cas
i més tard es va tornar a reprendre i es va acabar el partit, òbviament el resultat no va agradar
ningú i la situació de l’àrbitre, però bé això es independent del fet en sí. La qüestió es que crec que
s’haurien de prendre mesures, crec que hauríem de prendre cartes en l’assumpte, tant els grups
municipals en aquest cas i també l’equip de govern ,perquè comencem a tenir una dinàmica una
mica de que som una mica agressius quan venen a jugar o quan anem a jugar, i tampoc es

qüestió de que es faci mala imatge del nostre municipi i la nostra gent i d’entitats esportives que
sempre han sigut modèliques. El que passa és que hi ha uns esdeveniments, estem en unes
circumstàncies en que la ciutadania en general, tots els que estem, ens hem tornat més rebels i
més intransigents i potser hauríem de prendre alguna decisió per evitar que aquestes
circumstàncies es repeteixin en el futur.
No vull deixar de tenir un especial recordatori per al jove Hafar Mou Mou que va patir un episodi
de racisme contra el Vilassar el passat cap de setmana i des d’aquí rebutgem qualsevol tipus de
violència, sigui del tipus que sigui. A més vam observar com l’entrenador del Ripollet del femení es
dirigia despectivament cap a una noia inclús publicitant-ho a les xarxes i anomenant matones a les
que anaven allà a animar a l’equip de Montcada. Per tant crec que hauríem de prendre, no sé, una
mica de cura, o prendre alguna mesura o mirar d’intentar reconduir aquest circumstància que
s’estan començant a repetir amb massa assiduïtat.
5.2. Del Sr. Romero:
Just aquesta tarda m’han preguntat sobre l’horari dels comerços i si els diumenges poden obrir i
els festius. És que hi ha comerços que, pel que s’ha vist, han obert diumenges i festius. I si hi ha
algun horari o si la policia pot multar perquè pel que s’ha vist, hi ha perruqueries que obren els
diumenges, llavors altres perruqueries s’han queixat.
5.3. De la Sra. Alcalà:
Volia preguntar sobre que en una reunió de comerç, la setmana passada, el Sr. Serratosa va
informar que no s’havien pogut instal·lar les llums de Nadal al Bosc d’en Vilaró per problemes
tècnics i a nosaltres com a grup ens agradaria tenir coneixement exacte de quin es el motiu tècnic
pel que no es van posar aquestes llums
5.4. De la Sra. Alcalà:
I després m’agradaria fer un prec, seria possible que allò de la casa de les joguines, a la Casa de
les Aigües s’ampliés al mateix dia 5 al matí? És que hi ha molta gent que s’ha quedat sense
entrades, aquesta regidora per exemple s’ha quedat sense entrada i l’altre senyora regidora,
també.
La Sra. Alcaldessa respon: Cregui’m que ja vam ampliar més del que en un primer moment estava
previst de fer.
5.5. Del Sr. Iruela:
És un prec el que vull fer en relació al que ha dit la Sra. del Pino sobre els tècnics de la casa, vull
dir, jo crec que hauríem de ser una mica més curosos i valorar la professionalitat que tenen els
tècnics, que son els nostres tècnics i per tant creiem que no es correcte el que ha dit, que ni
s’acostin a la fotocopiadora. Pensem que, bé, tots els tècnics quan fan la seva feina la fan pensant
també en el millor per Montcada i qüestionar la seva professionalitat no ens sembla lo més
correcte, pensem que és una cosa que s’hauria de tenir molt en compte a l’hora de parlar
gratuïtament d’aquesta manera i després també bé, no sé, encomanar o a veure si la Sra. del Pino
pot fer l’esforç de fer el 25% en català en les intervencions d’aquest ple.
5.6. Del Sr. Egea:
Bé, jo volia fer un prec i una pregunta i es sobre las contractacions que hi ha hagut ara amb les
empreses de neteja SAFIS i LIMASA, perquè creiem que amb la nova contractació que va fer
LIMASA van quedar sis treballadores fora, que encara segueixen fent les seves tasques en els
espais esportius, els equipaments esportius i nosaltres com a prec voldríem saber, ens agradaria
que ens fessin arribar la documentació de tots els processos de contractació. Entenem que és

greu que s’hagin quedat sis persones fora de la contractació, si perjudicarà això a la part
econòmica i sis treballadores ja sabem que han estat prorrogades, eh., però encara segueixen
fent tasques dels equipaments esportius.
5.7. Del Sr. Egea:
La pregunta seria fins quan estaran aquestes treballadores fent les tasques de neteja i quan
començarà la nova empresa o SAFIS, que és la dels conserges, a netejar els equipaments
esportius? Tenen una preocupació els treballadors i treballadores de l’empresa i aquestes serien
les dos qüestions, el prec i la pregunta.
La Sra. Alcaldessa expressa: Molt bé donarem resposta per escrit a totes i cada una de les
preguntes i quedaran penjades les respostes a la pàgina de Transparència per a aquells veïns i
veïnes que tinguin curiositat per saber que es respon des de l’equip de govern.
La Sra. del Pino, per al·lusions, intervé: Ja que vaig escoltar al Sr. Iruela que em demana que faci
les intervencions amb un tant per cent en català, jo ho puc fer i puc parlar català, molt malament
crec jo mateixa, però ho puc fer, si voleu fer-ho així.
Miri la gent que treballa en un lloc ha de fer la feina correcta, no pel fet d’estar o ser al lloc de
treball, bàsicament perquè es una obligació el treballar correctament. Jo crec que el que està a la
feina, ha de fer-la correctament, per tant entenc que exigir a un funcionari que faci la seva feina
correcta, no és una cosa molt estranya, molt inexplicable. Lo que sí sempre vaig escoltar és que la
responsabilitat és del personal de l’ajuntament. No, no, la responsabilitat és política i vostè que jo
sàpiga aquí va estar molt temps el seu partit obrint i tancant calaixos. Doncs no sé, jo crec que
hauria de mirar-s’ho una mica. Ah una altra cosa, a Eslovènia parlen l’eslovè, no l’eslovac, que es
parla a Eslovàquia, igual l’hi ha tocat una mica l’aire i s’ha confós una miqueta.
La Sra. Alcaldessa conclou: Bé, precisament dèiem no fer de la llengua un problema, no fer de la
llengua un conflicte, no fer de la llengua una guerra. Deixem que cada regidora o regidora
s’expressi en l’idioma en el que es senti més a gust per poder defensar els seus posicionaments
polítics de la manera més tranquil·la i per tant hem de ser coherents amb el que tot just acabem
de dir a fa dos minuts.

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