PLE DE L 'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a les vuit del vespre del dia 23 de desembre de
2014, es van reunir, sota la presidència del senyor alcalde, els regidors
anomenats a continuació, assistits per la secretària de la Corporació, a
l'objecte de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.
ASSISTENTS:
ANTONI GUIL ROMAN ; ALCALDE
PERE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ; REGIDOR-DELEGAT
CARME PALACIOS MANUEL ; REGIDORA-DELEGADA
LLUIS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA JESÚS PRIETO VILA ; REGIDORA - DELEGADA
JONATAN MARTÍNEZ LÓPEZ ; REGIDOR-DELEGAT
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
JUAN JOSE VINUESA GUERRERO ; REGIDOR
JORDI COMAS CATARINEU ; REGIDOR
JOAQUINA SILVA CEPEDA ; REGIDORA
JOSEP XUFRÉ SORS ; REGIDOR
ABEL FLORENSA DOMÈNECH ; REGIDOR-DELEGAT
CARLOS ROMAN BURGOS ; REGIDOR-DELEGAT
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.
ABSENTS:
CAP
_______________
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:
ALCALDIA
1.-

RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET.

2.-

INFORMAR FAVORABLEMENT L'INCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI D'AUTO-TAXI PER A L'EXERCICI
2015.

URBANISME I HABITATGE
3.-

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 215 DEL POUM.

4.-

APROVACIÓ CONVENIS URBANÍSTICS AMB INCASÒL I FARMHISPANIA, SA, PER DESENVOLUPAR I
EXECUTAR EL PAU 17 SOTA EL MOLÍ.

ECONOMIA
5.-

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2015 INTEGRAT PEL
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, EMSO I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL.

6.-

APROVACIÓ EXPEDIENT D'ANULLACIÓ DE DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS TANCATS

RECURSOS HUMANS
7.-

MODIFICACIÓ ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS.

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
CiU)
8.-

MOCIÓ DE FELICITACIÓ AL POBLE DE MONTMELÓ PEL 9N I D'AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES
JURÍDIQUES.

_______________

1.

INICIAL

RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ
TELEDIGITAL MOLLET.

DELS

ESTATUTS

DEL

CONSORCI

En sessió de data 30 d'octubre de 2014, el Ple del Consorci Teledigital
Mollet, va acordar l'aprovació inicial de la modificació dels seus Estatuts
per adaptar-los a les recents modificacions legislatives aplicables al
sector públic local: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local i Llei 15/2014, de 16 de setembre,
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma
administrativa.
En el mateix acord es demana als ens que integren el Consorci la seva
ratificació i/o la presentació de les esmenes que estimin convenients.
Per tot això, vista la proposta de modificació del Estatuts del Consorci i
vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General, l'Alcalde
proposa al Ple l'adopció del següent
A

C

O

R

D

RATIFICAR l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci
Teledigital Mollet aprovats pel Ple del Consorci Teledigital Mollet, que es
transcriuen a continuació:
"ESTATUTS DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET
Article 1
Amb la denominació de CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET es constitueix un
Consorci de caràcter local, a l’empara del que preveuen l’article 87 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els
articles 191, 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
i els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per a acompliment
de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
Article 2
1.
El Consorci és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per a l’acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament
pels ajuntaments relacionats en l'annex d'aquests estatuts.
2.
També podran formar part del Consorci, per adhesió posterior, altres
ajuntaments integrants de la demarcació corresponent al programa núm. 2
del canal múltiple 40 amb referència TL02B i denominació "Granollers".
3.
Igualment, podran integrar el Consorci altres entitats publiques o
privades sense ànim de lucre interessades en l’objecte del present Consorci
4.
L’adhesió al Consorci per part d’una entitat comporta l’acceptació a
que qualsevol Ajuntament entri a formar part del Consorci, sempre que
aquesta administració municipal reuneixi els requisits de l’apartat 2

d’aquest article i la seva incorporació
presents estatuts i la normativa aplicable.

s’hagi

acordat

conforme

els

5.
De conformitat amb la disposició addicional vintena de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, el Consorci quedarà
adscrit, en cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a
l’Administració pública que, referit a la situació en el primer dia de
l’exercici pressupostari, compleixi amb els criteris de prioritat
previstos en aquell precepte legal.
En el supòsit de que participin en el Consorci entitats privades sense ànim
de lucre, en tot cas, el Consorci quedarà adscrit a l’Administració
pública que resulti d’acord amb els criteris anteriors.
En aplicació dels criteris de prioritat abans esmentats, el Ple del
Consorci haurà d’acordar per a cada exercici pressupostari a quina de les
Administracions públiques participants s’adscriu el Consorci.
Article 3
1.
En un annex als presents Estatuts, que tindrà la consideració de
part integrant d’aquests, es relacionaran en cada moment les entitats
integrades al Consorci. L’esmentat annex es renovarà automàticament amb
l’acord d’admissió de nous membres d’acord amb el que disposa el present
article.
2.
L’acord d’admissió de nous membres haurà de ser adoptat pel Ple del
Consorci i formalitzat en un conveni d’adhesió on s’especificaran les
condicions d’integració i les seves obligacions, així com l’acceptació
dels presents Estatuts.
Article 4
El domicili del Consorci serà a la Plaça Major núm. 1 de Mollet del
Vallès. Tanmateix, per acord del Ple del Consorci podrà ser modificat el
domicili.
Article 5
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i
constituïda per temps indefinit, que es regeix per aquests Estatuts, pels
Reglaments Interns que regulin la seva organització, funcionament i
l’ordenació de les diverses activitats, i per les disposicions legals que
li siguin aplicables a l’Administració pública participant a la qual
s’adscrigui el Consorci d’acord amb l’article 2.5 d’aquests Estatuts.
Article 6
1.
El
Consorci,
regulat
per
aquests
Estatuts,
està
dotat
de
personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb
tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi la
realització dels seus propis objectius.
2.
En
conseqüència,
el
Consorci,
per
mitjà
dels
seus
òrgans
representatius, a més de les facultats que com Entitat de Dret Públic li
corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i
alienar tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions,
interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en
general realitzar tots els actes necessaris per l’acompliment de les
finalitats que li són atribuïdes d’acord amb el que disposen aquests
Estatuts i la legislació aplicable.

Article 7
1.
Constitueix l’objecte del Consorci la gestió conjunta de la concessió
per a la prestació del servei públic de televisió digital local
corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 40 amb referència TL02B
i denominació "Granollers", adjudicada per la Comissió de Govern de
Política Institucional el 4 d'abril de 2006, publicat en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya el 16 de maig de 2006.
2.
També serà objecte del Consorci qualsevol altre activitat connexa o
vinculada amb la de l’apartat anterior.
Article 8
1.

Els òrgans de govern del Consorci són:

a)
b)

El Ple del Consorci.
El President.

2.
El Ple del Consorci podrà establir i regular òrgans administratius
complementaris als establerts en l’apartat anterior.
Article 9
El Ple és l’ òrgan de govern superior del Consorci, i té atribuïdes les
següents funcions i facultats:
a)
Fixar l’orientació general del Consorci dins els objectius que es
proposa realitzar.
b)
L’aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la
plantilla del personal del Consorci.
c)
L’aprovació anual del Compte General i de la memòria de les
activitats realitzades.
d)
Aprovar l’admissió o la separació d’entitats i fixar-ne la
participació econòmica que els hi correspongui com a membres del Consorci.
e)
Modificar els Estatuts.
f)
Nomenar el Secretari del Consorci.
g)
Aquelles facultats que requereixin per a la seva aprovació una
majoria qualificada.
h)
Totes aquelles altres que li atribueixi la legislació.
Article 10
1.
El Ple del Consorci estarà format per la totalitat dels membres
d’aquest.
2.
Els membres del Ple del Consorci són nomenats i substituïts per les
entitats que en formen part.
3.
La representació i el vot dels integrants del Ple del Consorci podran
ser delegats en un altre membre d’aquest mitjançant una carta adreçada al
President del Consorci amb un mínim de 24 hores d’antelació a l’inici de
la sessió.
4.
El Ple del Consorci elegirà, d’entre els seus membres, un President
i un nombre de vicepresidents que decidirà el propi Ple.
5.
Els vicepresidents supliran al President, en l’ordre que en el seu
cas s’estableixi, en casos de vacant, absència o malaltia.
6.
Els nomenaments tindran una durada de quatre anys i podran ser
reiterats per l’entitat o l’òrgan a qui correspongui per iguals períodes de

temps.
Article 11
El Ple del Consorci es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any i en
sessió extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o
sempre que ho decideixi el President.
Article 12
1.
La convocatòria de les reunions del Ple es farà mitjançant escrit
adreçat al domicili de cada membre o adreça que aquell designi a l’efecte,
amb quatre dies d’anticipació a la data de la reunió, i contindrà l’ordre
del dia, fora del qual no es podran prendre acords, llevat que, essent
presents tots els representats, l’assumpte sigui declarat d’urgència amb
el vot favorable de la majoria.
2.
En casos d’urgència la convocatòria es farà, al menys, amb 24 hores
d’anticipació, mitjançant qualsevol procediment del qual en quedi
constància.
3.
Així mateix, el Ple del Consorci podrà celebrar sessió si així ho
decideix per unanimitat i estan reunits tots els seus membres.
Article 13
1.
Per a la vàlida constitució del Ple del Consorci es requerirà la
presència, com a mínim, de la meitat dels seus membres, podent-se
constituir, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre
d’assistents, amb un mínim de tres. En tot cas, serà necessària la
presencia del President i del Secretari o dels qui legalment els
substitueixin.
2.
Els acords es prendran per la majoria dels vots presents o
representats, d’acord amb el sistema de vot que s’estableix en els punts 3
i 4 d’aquest article.
3.
En el cas dels Ajuntaments membres del Consorci, el seu vot en el
Ple serà ponderat en funció de la població de dret del Municipi.
4.
En el cas d’altres entitats membres del Consorci, la ponderació del
vot es determinarà en el Conveni previst a l’article 3.2 dels presents
Estatuts.
5.
A l’inici de cada sessió del Ple el Secretari del Consorci comunicarà
la ponderació del vot que ostentaran en aquella sessió els representants de
les entitats consorciades d’acord amb el que disposen els apartats
anteriors.
6.
Caldrà el quòrum de les dues terceres parts dels vots possibles a la
sessió, d’acord amb el sistema de ponderació establert en l’apartat 4 del
present article i tenint en compte els membres presents a la sessió i els
vots delegats, per la modificació dels estatuts, admissió de noves
entitats i separació de membres, sens perjudici del que disposa l’article
21.4 dels presents Estatuts.
Article 14
1.

Corresponen al President del Consorci les atribucions següents:

a)
Exercir la representació institucional del Consorci.
b)
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els
empats amb vot de qualitat.

c)
d)

Elevar al Ple la documentació i els informes que creurà oportuns.
Realitzar les funcions no atribuïdes al Ple de Consorci.

2.
El Ple del Consorci podrà assignar les funcions referides en la
lletra d) de l’apartat anterior als òrgans del Consorci de la seva creació
referits a l’article 8.2 dels presents Estatuts.
Article 15
El personal al servei del Consorci s’integrarà en la plantilla aprovada pel
Ple del Consorci, en la qual constarà el número, classificació, categoria,
funcions i retribucions dels llocs de treball.
Article 16
1.
El personal del Consorci de nova incorporació podrà ser funcionari o
laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de
les Administracions públiques membres del Consorci, sense perjudici del
que prevegi la normativa vigent en aquesta matèria per a d’altres
supòsits.
2.
La selecció de personal del Consorci es farà seguint els procediments
previstos a la legislació vigent en matèria de personal.
Article 17
L’activitat pròpia del Consorci podrà ser realitzada pel propi Consorci,
per
les
entitats
consorciades,
mitjançant
la
formalització
del
corresponent conveni d’encomana de gestió, o pels organismes o societats
instrumentals del Consorci.
Article 18
1.
El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de
qualsevol classe, quedarà reflectit al corresponent inventari, que
revisarà i aprovarà anualment el Ple del Consorci.
2.
Les entitats membres podran adscriure al Consorci béns de domini
públic o patrimonials per la consecució de les finalitats consorcials. Els
esmentats béns conservaran la qualificació originària.
Article 19
1.
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels
recursos següents:
a)
Rendiment dels serveis que presti.
b)
Aportacions de les entitats consorciades.
c)
Subvencions, ajudes i donatius.
d)
Productes del seu patrimoni.
e)
Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb les
lleis.
2.
Quan l’entitat consorciada sigui un municipi, la seva participació
al finançament de les despeses de funcionament del Consorci es realitzarà
en proporció a la seva població de dret. Quan el membre del Consorci no
tingui
aquesta condició municipal, la referida participació es
determinarà en el conveni d’adhesió, que preveu l’article 3.2 dels
presents Estatuts.
3.
D’acord amb els criteris establerts a l’apartat anterior, el Ple del
Consorci fixarà, cada any, l’aportació econòmica que pertoca a cada
membre, en l’aprovació del pressupost.

Article 20
1.El Ple del Consorci, aprovarà un pressupost anual d’explotació i
d’inversions abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo a
l’exercici econòmic següent. Igualment, n’aprovarà, en el seu cas, les
modificacions durant l’exercici. Si en aquella data no s’ha aprovat el
pressupost, s’entendrà prorrogat l’anterior.
2. El Consorci, per a cada exercici pressupostari i per tot aquell
període, estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i
control de l’Administració pública a la qual s’hi adscrigui el Consorci
d’acord amb els criteris de prioritat previstos a l’article 2.5 d’aquests
Estatuts, sense perjudici de la seva subjecció a tot allò previst a la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
3.Les Bases d’Execució del Pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d’altres, a les competències per a l’autorització o
disposició de despeses; dipòsits dels fons i persones autoritzades per al
seu moviment i operatòria en pagaments.
4.
El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el
de la comptabilitat pública i s’adaptarà a la normativa de règim local.”
5.
La
fiscalització
interna
de
la
gestió
econòmic-financera
i
pressupostària pertocarà a la Intervenció de Fons de l’Administració
pública a la qual s’adscrigui el Consorci d’acord amb el previst a
l’article 2.5 d’aquests Estatuts. A aquest efecte, el pressupost del
Consorci haurà de formar part del de l’Administració pública a la qual s’hi
adscrigrui, s’haurà d’incloure en llur compte general, i s’haurà de
formular auditoria de comptes anuals sota la responsabilitat de l’òrgan de
control de l’Administració pública a la qual s’hagi adscrit el Consorci per
a aquell exercici pressupostari.
Article 21
1.
El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb
el quòrum assenyalat a l’article 13.6 d’aquests Estatuts o per
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
També es produeix la dissolució per l’exercici de separació per part
d’algun dels seus membres, excepte que la resta de membres acordin la seva
continuïtat i segueixin formant-ne part almenys dues Administracions
públiques, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de
més d’una Administració pública.
2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
L’acord de dissolució comprendrà el nomenament d’un/a liquidador/a, i en
cas de manca d’acord en la persona que haurà d’exercir aquesta funció ho
serà qui faci les funcions d’administrador/a del Consorci.
El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci d’acord amb la participació que li correspongui en el
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en
compte el criteri de repartiment. El criteri de repartiment serà el
corresponent al percentatge de participació aplicable a cada membre en
funció del previst a l’article 19.2 d’aquests Estatuts.
S’acordarà pel Consorci la forma i les condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en el supòsit que aquesta resulti
positiva.

El personal del Consorci s’adscriurà a l’Administració pública a la qual
estigui adscrita el Consorci, per aplicació del previst a l’article 2.5
dels Estatuts, en el moment de produir-se l’extinció i liquidació de
l’ens. En el cas, però, de treballadors/res que en virtut de processos de
reassignació d’efectius a què es refereix l’article 16.2 d’aquests
Estatuts formessin part del Consorci, aquests retornaran a la seva
Administració pública d’origen seguint el procediment legal previst a
aquest efecte.
3. Les entitats consorciades podran acordar per majoria absoluta la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius
del Consorci que es liquida.
Article 22
1. Les Administracions públiques participants del Consorci es podran
separar del mateix en qualsevol moment. Per a la resta d’entitats que
poguessin integrar el Consorci s’estarà al que preveu l’article 15 de la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa.
El dret de separació s’haurà d’exercir per mitjà d’escrit notificat a la
Presidència del Consorci.
2. De conformitat amb el que preveu l’article 323 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el
membre que exerceixi el seu dret a separar-se del Consorci haurà d’estar
al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i
haurà de garantir el compliment de les obligacions i compromisos que restin
pendents i que s’haguessin constituït en qualsevol data anterior al de
l’efectiva separació del Consorci.
3. L’efectiva separació del Consorci es produirà un cop determinada la
quota de separació, en el cas que aquesta resulti positiva, o un cop
s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa. El termini en què s’haurà
de fer efectiu el pagament o el cobrament del deute serà de com a màxim
tres mesos a comptar des de l’endemà en què s’hagi determinat la quota de
separació.
Per a la determinació de la quota de separació, si l’exercici del dret de
separació no comporta la dissolució del Consorci, s’aplicaran les següents
regles:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el
dret de separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost
en el saldo resultant del patrimoni net, d’haver tingut lloc la
liquidació, tenint en compte el criteri de repartiment. El criteri de
repartiment serà el corresponent al percentatge de participació
aplicable a cada membre en funció del previst a l’article 19.2
d’aquests Estatuts.
b) S’acordarà pel Consorci la forma i les condicions en què tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en el supòsit que aquesta resulti
positiva, o un cop s’hagi pagar el deute, si la quota resulta negativa.
4. Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració pública que ha
exercit el dret de separació, s’haurà d’acordar pel Consorci a quina de
les restants Administracions públiques o entitats o organismes públics
vinculats o dependents d’una Administració pública, que romanen al
Consorci se’ls adscriu el mateix d’acord amb el previst a l’article 2.5
d’aquests Estatuts.

5.
Les separacions o baixes d’entitats integrants del Consorci tindran
la corresponent constatació en l’annex previst en l’article 3 dels
presents Estatuts i seran comunicades a aquelles administracions que
legalment li pertoqui i, en qualsevol cas, al Registre d’Entitats Locals
de Catalunya.
6.
El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el
quòrum referit al 13.6 dels presents Estatuts, podrà separar un membre del
Consorci en el cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions
econòmiques envers el Consorci o d’incompliment greu d’altres obligacions
que tingui com a membre d’aquest.”
Article 23
La referència que es fa a l’article 1 dels presents Estatuts a normes
reguladores del present consorci s’entendrà feta a les successives que,
eventualment, modifiquin o desenvolupin aquelles en l’esdevenidor.
Disposició transitòria.
El personal del Consorci que a la data d’entrada en vigor de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, tingués la consideració de personal de caràcter fix
en la plantilla per haver superat el procés selectiu corresponent a aquell
efecte, continuarà formant-ne part, sense perjudici del que esdevingui en
aplicació del previst en aquests Estatuts per al cas de dissolució del
Consorci i del que preveu la normativa vigent aplicable en matèria de
personal.
ANNEX
AJUNTAMENTS QUE FORMEN PART DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET.
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Mollet del Vallès
Parets del Vallès
Montornés del Vallès
La Llagosta
Montmeló
Sant Fost de Campcentelles
Martorelles
Vallromanes
Vilanova del Vallès"

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde dóna la paraula al senyor Pere Rodríguez, com a regidor de
Comunicació,
que explica quines són les modificacions dels Estatuts que
regulen el Consorci Teledigital Mollet.
El senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que el
seu grup ja va manifestar al seva postura al Consorci.
El senyor Abel Florensa, portaveu del grup municipal CiU, fa una reflexió.
Diu que es tracta d'una norma que segueix els criteris del mercat. És un
canvi normatiu però demana la defensa dels municipis petits com és el cas
de Montmeló.
_____________________
2.

INFORMAR FAVORABLEMENT L'INCREMENT
D'AUTO-TAXI PER A L'EXERCICI 2015.

DE

LES

TARIFES

DEL

SERVEI

En data 10 d'octubre de 2014 (RE 3392), el col·lectiu de Taxistes de

Montmeló,
va
presentar
una
instància
l'actualització de les tarifes urbanes
l'increment per a l'any 2015.

sol·licitant
l'aprovació
del servei d'auto-taxi i

de
de

La Comissió de Preus de Catalunya en data 10 de desembre de 2014 ha aprovat
un increment del 0,6 % de les tarifes urbanes del servei d'auto-taxi de
tots els municipis de Catalunya per a l'any 2015.
Aquest increment serà d'aplicació d'acord amb allò que estableix el Decret
339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat
per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988,
de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, l'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents
A

C

O

R

D

S

Primer. Informar favorablement l'increment del 0,6 % per a l'any 2015 sobre
les tarifes del servei d'auto-taxi de Montmeló per a l'exercici 2015,
d'acord amb l'aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya en sessió de 10
de desembre de 2014.
Segon. Aprovar l'actualització de les tarifes urbanes del
d'auto-taxi de Montmeló per a l'any 2015 que seran les següents:

servei

Tarifa 1 (laborables de 20 a 8 hores, dissabtes i festius)
Baixada de bandera: 5,59 €
Km. recorregut: 1,48 €
Hora d'espera: 24,80 €
Tarifa 2 (laborables de 8 a 20 hores)
Baixada de bandera; 4,42 €
Km. recorregut: 1,22 €
Hora d'espera: 20,67 €
Suplements
Maletes o paquets: 1,89 €

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde explica que, a petició dels taxistes de Montmeló, s'informa
favorablement l'aplicació de l'increment aprovat per la Comissió de Preus
de Catalunya i s'actualitzen les tarifes
d'acord amb les que s'apliquen a
la comarca i en municipis com Montornès.
El senyor Carlos Román, portaveu del grup municipal P.P., diu que si és un
acord que demanen els professionals, per part seva
no hi ha cap
inconvenient.
El senyor Florensa ratifica les paraules del senyor Román.
_____________________
3.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 215 DEL POUM.

Montmeló disposa
provisionalment en
Montmeló i aprovat
de Barcelona en la

del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat
el Ple de 29 de març de 2011 per l'Ajuntament de
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme
sessió del passat 8 de març de 2012. Publicat en el

Diari General de la Generalitat de Catalunya núm. 6136 del 25 de maig de
2012.
La modificació proposada té per objecte esmenar una errada material
referent a la superfície mínima de les parcel·les de la zona del sector
Industrial del Circuit. Efectivament es tres parcel·les tenen una
superfície mínima de 8.000 m2, que el text refós del POUM qualifica de la
següent manera:
8b4 zona d'establiments especials
Vp parcs urbans
El POUM en el seu article 215 determina una parcel·la mínima de 8.000 m2,
però no contempla la superfície qualificada com a Vp parcs urbans. Si
descomptem la superfície de verd, les parcel·les resultants no arriben als
8.000 m2. Es en aquest sentit que es proposa establir una superfície de
parcel·la mínima ajustada a la realitat física de les fínques.
Les parcel·les (A, B i C) són fruit de la segregació de la parcel·la "J1"
aprovada per l'Ajuntament de Montmeló amb data 2 de desembre de 2003.
Aquesta segregació divideix la parcel·la "J1" de la següent manera:
Parcel·la A 8.000m2.
Parcel·la B 8.000m2.
Parcel·la C 8.237m2
El text refós del POUM de Montmeló aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de data 8 de març de 2012 i
publicat al DOGC de data 25 de maig de 2012 qualifica a les tres
parcel·les, com ja hem dit abans, com a Vp i 8b4.
Es proposa establir una superfície de parcel·la mínima ajustada a la
realitat física de les finques resultants de la segregació que es va fer a
l'illa "J1".
Actualment l'article 215 del text refós del POUM de Montmeló té el següent
redactat:
article 215. Paràmetres específics referents a la subzona 8b4
“Terciari i dotacions privades” – Zona d’establiments especials sector
Industrial Circuit
1. Paràmetres propis de la parcel·la:
- Ordenació en edificació aïllada
- Ordenació i paràmetres definidors de l’edificació a concretar en un
Pla de millora urbana
- Superfície de zona: 24.237 m²
- Parcel·la mínima: 8.000 m²
- Ocupació màxima: 70%
2. Paràmetres comuns d’edificació en relació a la parcel·la:
- Sostre màxim: 35.641 m²st
3. Paràmetres específics per l’edificació situada en relació a la
parcel·la:
- Separacions mínimes: 6 m a vial, 4 m a límit de parcel·la.
- Situació de les edificacions alliberant les zones de bosc i amb
pendent superior al 10%.
La proposta de l'article 215 del text refós del POUM de Montmeló amb la
modificació és:
article 215. Paràmetres específics referents a la subzona 8b4 "Terciari
i dotacions privades" - Zona d'establiments especials sector Industrial
Circuit
1.- Paràmetres propis de la parcel·la:
- Ordenació en edificació aïllada amb volumetria especifica.
- Ordenació i paràmetres definidors de l'edificació a concretar en un

Pla de millora urbana.
- Superfície de l'àmbit: 24.237 m2. Subdividit en parcel·la A 8.000 m2,
parcel·la B 8000. m2 i parcel·la C 8.237 m2.
- Parcel·la mínima: no es permeten segregacions de les parcel·les
actuals, a excepció de les zones de Vp que es contemplen al POUM.
- Ocupació màxima: 70%
2.- Paràmetres comuns d'edificació en relació a la parcel·la:
- Sostre màxim 35.641 m2 st. El sostre màxim es reparteix de en
Parcel·la A 11.764,16 m2 st, parcel·la B 11.764,16 m2 st i parcel·la C
12.112,68 m2 st.
3.- Paràmetres específics per l'edificació situada en relació a la
parcel·la
- Separacions mínimes: a definir en el Pla de millora urbana de cada
àmbit amb un mínim de 6 m a vial, 4 m a límit de parcel·la.
- Situació de les edificacions alliberant les zones de bosc i amb
pendent superior al 10%.
Vist l’informe jurídic de l’esmentada modificació del planejament
incorporat a l’expedient.
Vist l'informe 15/2014 de secretaria.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això l'Alcalde proposa al Ple de l'Ajuntament els següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'article 215 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló, amb el següent redactat:
Article 215. Paràmetres específics referents a la subzona 8b4
"Terciari i dotacions privades" - Zona d'establiments especials
sector Industrial Circuit
1.- Paràmetres propis de la parcel·la:
- Ordenació en edificació aïllada amb volumetria especifica.
- Ordenació i paràmetres definidors de l'edificació a concretar en
un Pla de millora urbana.
- Superfície de l'àmbit: 24.237 m2. Subdividit en parcel·la A 8.000
m2, parcel·la B 8000. m2 i parcel·la C 8.237 m2.
- Parcel·la mínima: no es permeten segregacions de les parcel·les
actuals, a excepció de les zones de Vp que es contemplen al POUM.
- Ocupació màxima: 70%
2.- Paràmetres comuns d'edificació en relació a la parcel·la:
- Sostre màxim 35.641 m2 st. El sostre màxim es reparteix de en
Parcel·la A 11.764,16 m2 st, parcel·la B 11.764,16 m2 st i parcel·la
C 12.112,68 m2 st.
3.- Paràmetres específics per l'edificació situada en relació a la
parcel·la
- Separacions mínimes: a definir en el Pla de millora urbana de cada
àmbit amb un mínim de 6 m a vial, 4 m a límit de parcel·la.
- Situació de les edificacions alliberant les zones de bosc i amb
pendent superior al 10%.
Segon.- Sotmetre la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal esmentada al tràmit d'informació pública pel termini d'un mes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’àmplia difusió, en el
tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la web municipal.
Tercer.- Sol·licitar de forma simultània, de conformitat amb l'art. 85.5
del TRLUC informe als organismes afectats per raó de llurs competències

sectorials.
Quart.- Notificar el present acord als propietaris o titulars de drets
reals sobre les finques afectades incloses dins l’àmbit d’actuació i
existents durant els últims cinc anys anteriors a la data d’adopció de la
present resolució.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

6 PSC-PM; 1 CiU; 1 P.P.
5 ICV-EUiA-E

L'Alcalde explica en què consisteix aquesta modificació. Diu que afecta a
una parcel·la que està al costat de l'empresa Metaltest; es corregeix la
parcel·la mínima perquè sigui edificable. Prèviament s'ha parlat amb la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona. D'acord amb el planejament anterior les
parcel·les ja estan segregades i
són tres independents. No estan
reconegudes al POUM que només parla d'una i per tant amb la modificació es
reconeix la realitat. Informa que anteriorment ja es va donar llicència de
segregació i amb aquesta modificació només es recull la realitat
parcel·lària de la finca. Es una correcció per donar sortida a aquestes
parcel·les i per cedir la zona verda que els hi correspon d'acord amb el
Pla de Millora.
El senyor Jordi Comas, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que s'abstenen
perquè no estan d'acord amb modificacions puntuals del POUM. Diu que
aquesta no és d'envergadura però sí tenen dubtes.
_____________________
4.

APROVACIÓ CONVENIS URBANÍSTICS AMB INCASÒL I FARMHISPANIA, SA, PER
DESENVOLUPAR I EXECUTAR EL PAU 17 SOTA EL MOLÍ.

Que, el 3 d’abril de 1997, es va subscriure un conveni entre l’Institut
Català del Sòl i ’Ajuntamentde Montmeló per al desenvolupament del Pla
especial de Reforma Interior Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren,
pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, en virtut del
qual, l’Ajuntament va encomanar a l’Institut Català del Sòl, la gestió
urbanística del sector Sota el Molí, assumint, aquest Institut, la condició
d’Administració actuant.
Que, el 23 de febrer de 1999, l’Ajuntament de Montmeló va aprovar
definitivament el Projecte de delimitació poligonal del Pla especial de
Reforma Interior Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren, que dividia el
sector en dos polígons d’actuació, mantenint el sistema de cooperació per a
l’execució dels dos polígons, i fixant a l’Institut Català del Sòl, com a
Administració actuant del polígon I, i a l’Ajuntament de Montmeló, com a
Administració actuant del polígon II.
Que, el 30 de maig de 2000, l’Ajuntament de Montmeló va
definitivament el Projecte de reparcel·lació del Polígon I del PERI
Molí, Pla de Viver i Pla del tren; i el 17 d’octubre de 2000, va
definitivament el Projecte d’urbanització del Polígon I del PERI
Molí, Pla del Viver i Pla del Tren.

aprovar
Sota El
aprovar
Sota el

Que, el 18 de juny de 2004, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en la sentència número 474, va resoldre declarar nul el Projecte
d’urbanització; i, posteriorment, el 23 de juny de 2004, el mateix
Tribunal, mitjançant sentència número 629, va resoldre declarar nul el
Projecte de reparcel·lació. Les referides dues sentències van esdevenir
fermes.
Que, el 30 de novembre de 2005, mitjançant sentència del Tribunal Suprem,
es va resoldre anul·lar la resolució del conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de data 13 de desembre de 1990, mitjançant la qual, es va

aprovar definitivament el Pla especial d’infraestructura ferroviària per a
l’establiment d’una xarxa de gran velocitat a Barcelona i Girona, i les
consegüents adaptacions del planejament general dels municipis afectats, la
qual cosa va comportar que tot el planejament tramitat a l’àmbit de
referència amb posterioritat a l’aprovació del Pla general l’any 1985 va
esdevenir nul; tot i que les obres d’urbanització del polígon I es trobaven
finalitzades i cedides a l’Ajuntament en virtut d’acta de cessió
formalitzada el 16 del setembre de 2002. Que, al mes de setembre de 2010,
l’Institut Català del Sòl, en execució de la sentència ferma de data 23 de
juny de 2004 esmentada al punt expositiu IV d’aquest conveni, va retornar a
la societat FARMHISPANIA, la quantitat de 689.875,72.- €, IVA inclòs,
anteriorment satisfeta, en concepte de quotes d’urbanització del compte de
liquidació provisional que havia abonat a l'Institut Català del Sòl.
A més d’aquesta quantitat, l’Institut Català del Sòl, per haver-se resolt
així judicialment, va abonar a FARMHISPANIA, la quantitat de 275.521,69.€, en concepte dels interessos legals meritats, havent retornat doncs, en
total, la quantitat total de 965.397,41.- €.
Així mateix, l’Institut Català del Sòl va assumir dins del Projecte de
reparcel·lació del polígon I del PERI Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del
Tren, unes despeses d’urbanització que no van ser girades als propietaris
inclosos
de
l’àmbit
reparcel·latori
esmentat,
i
que
respecte
a
FARMHISPANIA, s’eleva a la quantitat de 96.516,21 Euros, IVA exclòs, en
concepte del percentatge del 25,00% de participació d’aquesta societat en
el Projecte de reparcel·lació.
Que el dia 1 d’abril de 2011, es va subscriure un conveni entre
l’Ajuntament de Montmeló i la societat FARMHISPANIA, S.A., en virtut del
qual, van acordar, entre d’altres extrems, que en seu de la revisió de
POUM, es preveuria que:
-

es reconeixeria l’ús industrial com indústria tipus B, a les
parcel·les de FARMHISPANIA no afectades pel projecte ferroviari
degudament aprovat, i amb igualtat de condicions que la resta de
major part de sectors industrials del terme municipal;

-

s’augmentaria
el
sostre
del
PAU-17,
incrementant
l’edificabilitat de 0,75 a 1m2s/m2st, situant el paràmetre
d’ocupació augmentant-lo del 50% al 60%;- i així mateix, es van
establir les cessions anticipades de sòl destinat a sistema
viari que requeien en sòl propietat de FARMHISPANIA, per a
possibilitar el pas elevat de connexió del sector Sota el Molí
amb el sòl de l’Àrea de Can Gurgui, establint-se de forma
específica les distàncies a aplicar a l’ordenació i les
edificacions situades en sòl de FARMHISPANIA, tal i com es van
reflectir en els plànols que s’acompanyaven al citat conveni.

Que el 8 de març de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
va aprovar definitivament el Text Refós del Pla d’ordenació urbanística
municipal - en endavant POUM - (acord publicat al DOGC número 6136 de data
25 de maig de 2012) que, entre d’altres extrems, recull el desenvolupament
del PAU-17 Sota el Molí, Pla del Viver i el Pla del Tren que té per objecte
adaptar l’ordenació vigent a la realitat executada i consolidada, en
compliment de la Sentència del Tribunal Suprem de data 30 de novembre de
2005, anteriorment esmentada, POUM que no va recollir les determinacions
urbanístiques pactades entre l’Ajuntament de Montmeló i la societat
FARMHISPANIA, en el conveni esmentat a l’anterior expositiu setè d’aquest
conveni.
El Text refós del POUM delimità un únic polígon d’actuació urbanística
anomenat PAU-17 a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, en la
modalitat de cooperació; i estableix que el Projecte de reparcel·lació que
es tramiti per regularitzar la situació preexistent i la prevista en aquest
nou planejament, haurà de tenir en compte tant el procés d’urbanització
preexistent
i
ja
consolidat
en
aquest
polígon,
com
els
costos
d’urbanització abonats per la comunitat reparcel·latòria a l'Institut
Català del Sòl en concepte de quotes d’urbanització del compte de

liquidació del Projecte de reparcel·lació esmentat a l’expositiu tercer
d’aquest conveni.
Que Farmhispania en data 20 de juliol de 2012 va interposar recurs
contenciós administratiu contra les resolucions de data 27 d'octubre de
2011 i 8 de març de 2012 adoptats per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Barcelona sobre l'aprovació definitiva i text refós del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal.
Que actualment, es té interès en què l’actual sector PAU-17
passi a
conformar dos polígons d’actuació, el PAU Sota el Molí número 1 i el PAU
Sota el Molí número 2.
Vistos els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme i l'article 104 del Decret
legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'Urbanisme.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal.
Vist l'informe de secretaria.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat el regidor d'Urbanisme
l'adopció dels següents
A
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Habitatge proposa
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PRIMER.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure amb l'INCASÒL i
FARMHISPANIA, SA següent:
“CONVENI URBANÍSTIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÒ,
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA SOCIETAT FARMHISPANIA, S.A. PER DESENVOLUPAR I
EXECUTAR EL SECTOR DE SOTA EL MOLÍ, PLA DEL VIVER I PLA DEL TREN, DEL TERME
MUNICIPAL DE MONTMELÓ

Barcelona, *** de *** 2014
REUNITS
El senyor Damià Calvet i Valera, director de l’Institut Català del Sòl, les circumstàncies personals del
qual no es ressenyen per raó del càrrec públic que exerceix.
El senyor Antoni Guil i Roman, Alcalde-President de l’Ajuntament de Montmeló, les circumstàncies
personals del qual no es ressenyen per raó del càrrec públic que exerceix.

Els senyors _________________________ y ___________________, amb els seus respectius DNI
nums. _________ i ______________, en representació de l’empresa FARMHISPANIA, SA (en
endavant FARMHISPANIA), amb NIF A08257511 i domicili al carrer Passeig del riu Besòs, núm.
9-10, 08160 Montmeló .
INTERVENEN
El senyor Damià Calvet i Valera intervé en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, en qualitat
de director, nomenat per Acord del Govern de la Generalitat en la sessió 5/2013 de 8 de gener de
2013, publicat al DOGC número 6290 de 10 de gener de 2013; i actua en virtut de les facultats
atribuïdes per l’article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl,
de conformitat amb l’acord emès pel Consell d’Administració de data 2 de juliol de 2014, elevat a
públic per escriptura atorgada davant del Notari de Barcelona, senyor Ramon García-Torrent
Carballo, en data 30 de setembre de 2014, amb número de protocol 2255, i per l’acord del Consell

de Direcció d’aquest Institut de data ***
El senyor Antoni Guil i Roman, intervé en raó del seu càrrec, en nom i representació de l’Ajuntament
de Montmeló, com Alcalde-President, en virtut de les facultats que li atorga l’article 53.1 apartat a) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
I, els senyors __________________________ , en nom i representació de la societat
FARMHISPANIA, S.A. en la seva condició de *** en virtut de ’escriptura atorgada en ***
Els senyors compareixents es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per tal
de formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, tal com actuen,
EXPOSEN
I.Que, el 3 d’abril de 1997, es va subscriure un conveni entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de Montmeló per al desenvolupament del Pla especial de Reforma Interior Sota el Molí,
Pla del Viver i Pla del Tren, pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, en virtut del
qual, l’Ajuntament va encomanar a l’Institut Català del Sòl, la gestió urbanística del sector Sota el
Molí, assumint, aquest Institut, la condició d’Administració actuant.
II.- Que, el 23 de febrer de 1999, l’Ajuntament de Montmeló va aprovar definitivament el Projecte de
delimitació poligonal del Pla especial de Reforma Interior Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren,
que dividia el sector en dos polígons d’actuació, mantenint el sistema de cooperació per a l’execució
dels dos polígons, i fixant a l’Institut Català del Sòl, com a Administració actuant del polígon I, i a
l’Ajuntament de Montmeló, com a Administració actuant del polígon II.
III.Que, el 30 de maig de 2000, l’Ajuntament de Montmeló va aprovar definitivament el Projecte
de reparcel·lació del Polígon I del PERI Sota El Molí, Pla de Viver i Pla del tren; i el 17 d’octubre de
2000, va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del Polígon I del PERI Sota el Molí, Pla del
Viver i Pla del Tren.
IV.Que, el 18 de juny de 2004, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sentència
número 474, va resoldre declarar nul el Projecte d’urbanització; i, posteriorment, el 23 de juny de
2004, el mateix Tribunal, mitjançant sentència número 629, va resoldre declarar nul el Projecte de
reparcel·lació. Les referides dues sentències van esdevenir fermes.
V.Que, el 30 de novembre de 2005, mitjançant sentència del Tribunal Suprem, es va resoldre
anul·lar la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de desembre de
1990, mitjançant la qual, es va aprovar definitivament el Pla especial d’infraestructura ferroviària per
a l’establiment d’una xarxa de gran velocitat a Barcelona i Girona, i les consegüents adaptacions del
planejament general dels municipis afectats, la qual cosa va comportar que tot el planejament
tramitat a l’àmbit de referència amb posterioritat a l’aprovació del Pla general l’any 1985 va esdevenir
nul; tot i que les obres d’urbanització del polígon I es trobaven finalitzades i cedides a l’Ajuntament en
virtut d’acta de cessió formalitzada el 16 de setembre de 2002.
VI.Que, al mes de setembre de 2010, l’Institut Català del Sòl, en execució de la sentència ferma
de data 23 de juny de 2004 esmentada al punt expositiu IV d’aquest conveni, va retornar a la societat
FARMHISPANIA, la quantitat de 689.875,72.- €, IVA inclòs, anteriorment satisfeta, en concepte de
quotes d’urbanització del compte de liquidació provisional que havia abonat a l'Institut Català del Sòl,
que es desglossa en els conceptes següents:
CONCEPTE
Q0 (Dif. Adjud)
Q0 (contribució
indemn.)*
Q1 Obra +
gestió
Q2 Obra +
gestió
Q2 Obra +
gestió
TOTAL

IMPORT
172.745,16 €
57.379,49 €

IVA 16%
27.639,22 €

IMPORT + IVA
200.384,38 €
57.379,49 €

154.734,17 €

24.757,47 €

179.491,64 €

74.486,00 €

11.917,76 €

86.403,76 €

143.290,03 €

22.926,41 €

166.216,44 €

602.634,85 €

87.240,86 €

689.875,72 €

* Aquesta quantitat no va meritar IVA, d’acord amb la normativa vigent en aquell moment
A més d’aquesta quantitat, l’Institut Català del Sòl, per haver-se resolt així judicialment, va
abonar a FARMHISPANIA, la quantitat de 275.521,69.- €, en concepte dels interessos legals
meritats, havent retornat doncs, en total, la quantitat total de 965.397,41.- €.
Així mateix, l’Institut Català del Sòl va assumir dins del Projecte de reparcel·lació del polígon I
del PERI Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren, unes despeses d’urbanització que no van
ser girades als propietaris inclosos de l’àmbit reparcel·latori esmentat, i que respecte a
FARMHISPANIA, s’eleva a la quantitat de 96.516,21 Euros, IVA exclòs, en concepte del
percentatge del 25,00% de participació d’aquesta societat en el Projecte de reparcel·lació.
VII.-

Que el dia 1 d’abril de 2011, es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de Montmeló i la
societat FARMHISPANIA, S.A., en virtut del qual, van acordar, entre d’altres extrems, que en
seu de la revisió de POUM, es preveuria que:
-

es reconeixeria l’ús industrial com indústria tipus B, a les parcel·les de
FARMHISPANIA no afectades pel projecte ferroviari degudament aprovat, i amb
igualtat de condicions que la resta de major part de sectors industrials del terme
municipal;

s’augmentaria el sostre del PAU-17, incrementant l’edificabilitat de 0,75 a
1m2s/m2st, situant el paràmetre d’ocupació augmentant-lo del 50% al 60%;
i així mateix, es van establir les cessions anticipades de sòl destinat a sistema viari
que requeien en sòl propietat de FARMHISPANIA, per a possibilitar el pas elevat de connexió del
sector Sota el Molí amb el sòl de l’Àrea de Can Gurgui, establint-se de forma específica les
distàncies a aplicar a l’ordenació i les edificacions situades en sòl de FARMHISPANIA, tal i com es
van reflectir en els plànols que s’acompanyaven al citat conveni.
VIII.- Que el 8 de març de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Text Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal - en endavant POUM (acord publicat al DOGC número 6136 de data 25 de maig de 2012) que, entre d’altres
extrems, recull el desenvolupament del PAU-17 Sota el Molí, Pla del Viver i el Pla del Tren que
té per objecte adaptar l’ordenació vigent a la realitat executada i consolidada, en compliment
de la Sentència del Tribunal Suprem de data 30 de novembre de 2005, anteriorment
esmentada, POUM que no va recollir les determinacions urbanístiques pactades entre
l’Ajuntament de Montmeló i la societat FARMHISPANIA, en el conveni esmentat a l’anterior
expositiu setè d’aquest conveni

Pel que fa al polígon I de referència, el Text refós del POUM delimità un únic polígon d’actuació
urbanística anomenat PAU-17 a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació, en la modalitat de
cooperació; i estableix que el Projecte de reparcel·lació que es tramiti per regularitzar la situació
preexistent i la prevista en aquest nou planejament, haurà de tenir en compte tant el procés
d’urbanització preexistent i ja consolidat en aquest polígon, com els costos d’urbanització abonats
per la comunitat reparcel·latòria a l'Institut Català del Sòl en concepte de quotes d’urbanització del
compte de liquidació del Projecte de reparcel·lació esmentat a l’expositiu tercer d’aquest conveni.
IX.-

Que actualment, es té interès en què l’actual sector PAU-17 passi a conformar dos polígons
d’actuació, el PAU Sota el Molí número 1 i el PAU Sota el Molí número 2.

De conformitat amb tot l’exposat, les parts compareixents,

ACORDEN
PRIMER.-

Objecte del conveni

L’objecte del conveni és acordar entre les parts signatàries, els aspectes següents:

a)

acordar donar compliment als pactes assolits en el conveni subscrit entre FARMHISPANIA i
l’Ajuntament de Montmeló, esmentat en l’anterior expositiu VII;

b)

acordar la forma en què FARMHISPANIA abonarà a l'Institut Català del Sòl la part que li
correspon en concepte de les despeses d’urbanització, gestió i indemnitzacions previstes en el
Projecte de reparcel·lació del polígon I del PERI Sota el Molí, Pla de Viver i Pla del tren, que
van ser retornades a la societat esmentada, per l’Institut Català del Sòl, en el mes de setembre
de 2010, conforme les sentències referenciades als anteriors expositius IV i V. Aquest import
es correspon amb el principal de les quotes retornades esmentades al punt expositiu VI
d’aquest conveni.
Així mateix, és objecte d’aquest conveni, acordar la forma en què FARMHISPANIA abonarà a
l’Institut Català del Sòl, la part que li correspon assumir en concepte de les obres
d’urbanització efectuades per l’Institut Català del Sòl en el polígon I del PERI Sota el Molí, Pla
del Viver i Pla del Tren, i que no han arribat a ser girades mai a FARMHISPANIA, d’acord amb
l’exposat a l’anterior expositiu VI in fine d’aquest conveni.

c)

acordar delimitar dos polígons d’actuació urbanística que permetin agilitzar la gestió urbanística
de l’actuació àmbit del PAU-17 Sota el Molí;

d)

i acordar primer la suspensió i en posterioritat el desistiment de FARMHISPANIA del recurs
contenciós interposat contra l’aprovació del POUM

SEGON.-

Instrument de planejament

L’Ajuntament de Montmeló redactarà i tramitarà una Modificació puntual del POUM a l’àmbit del
PAU-17 Sota el Molí, amb els següents objectius:
1) Delimitar un Polígon d’actuació urbanística número 1 (en endavant PAU Sota el Molí
número 1) que estarà conformat, pels terrenys que consten grafiats en color blau al plànol
que s’adjunta que s’adjunta com a Document número 1; fixant-se com a sistema
d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de cooperació i com a Administració actuant
a l’Ajuntament de Montmeló.
Aquesta Modificació puntual del POUM establirà que les cessions d’aprofitament per a
l’Administració actuant, seran les derivades de l’increment d’aprofitament respecte a tot allò
que ja
contempla el POUM vigent. (10% de l’increment de l’aprofitament de la
superfície no inclosa al PERI i 15% de l’increment d’aprofitament que comporta la modificació
respecte el POUM vigent).
2) Delimitar un Polígon d’actuació urbanística número 2 (en endavant PAU Sota el Molí núm.
2) que estarà conformat per la resta de terrenys que actualment conformen el PAU-17
Sota el Molí i que consten grafiats en color rosa al plànol que s’adjunta com a Document
número 1; fixant-se com a sistema d’actuació el de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació i com a Administració actuant a l’Ajuntament de Montmeló.
Aquesta Modificació puntual del POUM establirà que no hi hagi cessions en concepte de
cessió d’aprofitament a l’Administració actuant, tenint en compte, però, el procés d’urbanització
preexistent i ja consolidat d’aquest polígon, així com els costos d’urbanització ja
abonats i els que resten pendents d’abonament.
3) Fixar com a paràmetres urbanístics del PAU Sota el Molí número 1 abans referit, els que
l’Ajuntament de Montmeló i FARMHISPANIA van acordar en virtut del conveni esmentat al
punt expositiu setè d’aquest conveni i que són els següents:
-

Qualificació i reconeixement com a Zona d’Indústria Aïllada Clau 7, de la totalitat de la
resta de parcel·la, fins el límit de la línia d’alta velocitat.

-

La qualificació de l’activitat corresponent a Industria tipus B, que comprèn aquelles

indústries compatibles amb lús dominant, però que poden produir efectes molestos
sobre l’entorn.
-

Parcel·la mínima: 3.000 m2

-

Front mínim de parcel·la: 30 m

-

Fondària mínima parcel·la: 50 m

-

Índex d’edificabilitat net de parcel·la: 1,00 m2st/m2sòl

-

Ocupació màxima de parcel·la: 60%

-

Sòl lliure d’edificació de la parcel·la:
es destinarà a càrrega-descàrrega i/o aparcament. Els espais sense ús concret
hauran d’estar enjardinats i/o arbrats.
es prohibeix l’emmagatzematge.
els espais que donen front al carrer 1r de Maig hauran d’incorporar un projecte
específic d’enjardinament i arbrat que garanteixi la minimització de l’impacte
ambiental de l’activitat industrial respecte l’entorn urbà residencial.
- Separacions mínimes als límits de parcel·la:
Vial: segons plànols d’ordenació convinguts i en el seu defecte 10m.
Lateral: segons plànol d’ordenació convinguts i en el seu defecte 5m.
Fons: segons plànol d’ordenació convinguts i en el seu defecte 5m.
Durant el curs de l’expedient de Modificació del pla, l’Ajuntament de Montmeló efectuarà
les gestions i sol·licituds pertinents a l’administració ferroviària per tal de que la línia
d’edificació al fons paral·lela a tocar a la línia de ferrocarril, resti situada a 5 m conforme
el plànol del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Montmeló i FARMHISPANIA l’1
d’abril de 2011.
- Alçada reguladora màxima: 15,00 m referits al carrer.
- No s’establirà cap limitació que impossibiliti l’ús actual industrial que està
desenvolupant FARMHISPANIA incloent la planta de trigeneració en projecte.
- El planejament reconeixerà i permetrà les instal·lacions i edificacions avui existents
dins la parcel·la propietat de FARMHISPANIA.
S’adjunta com a Document número 2, plànol que es va inserir com annex en l’abans citat
conveni i que la modificació puntual recollirà.
L’Ajuntament de Montmeló i FARMHISPANIA pacten expressament que la Modificació puntual del
POUM a l’àmbit del PAU-17 Sota el Molí es redactarà i tramitarà per part municipal amb la màxima
celeritat possible; adoptant-se el compromís de que serà aprovada provisionalment per l’Ajuntament
de Montmeló abans del 31 de juny de 2015 i preveient-se que serà aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona abans del 31 de desembre de 2015.
TERCER.3.a)

Instrument de gestió

PAU Sota el Molí número 1

L’Ajuntament de Montmeló, com a administració actuant, i responsable de la gestió del polígon en
haver-se establert que el mateix es desenvoluparà pel sistema d’actuació de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació, es compromet a redactar, facilitar l’esborrany a FARMHISPANIA, i aprovar i
tramitar simultàniament amb la Modificació puntual del POUM, el corresponent Projecte de
reparcel·lació d’aquest polígon d’actuació, conforme el contingut pactat, duent a terme amb
posterioritat a la seva aprovació tots els tràmits i gestions necessàries fins la inscripció registral
d’aquest projecte de reparcel·lació. Aquesta aprovació i tramitació s’efectuarà de forma simultània i
condicionada a l’aprovació del planejament.

Es pacta expressament que l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació s’efectuarà, en
qualsevol cas, en el termini màxim de 3 mesos comptats des de l’aprovació definitiva del
planejament. Sota cap concepte el conjunt del procés d’aprovació i publicació de planejament i
gestió, podrà estendre’s més enllà del darrer dia del mes de març de 2016.
L’Ajuntament de Montmeló podrà encomanar la redacció del projecte de reparcel·lació a qui tingui per
convenient i també a l'Institut Català del Sòl com a mitjà propi dels ens locals, previ encàrrec per part
de l’Ajuntament, obligant-se, no obstant, a respectar els presents pactes i els del conveni de gestió
que l’Ajuntament de Montmeló i FARMHISPANIA signen en data d’avui.
En aquest instrument de gestió es computaran com a drets aportats per FARMHISPANIA, – a més
dels derivats dels terrenys degudament inscrits al seu nom - els que atorgui la porció de terreny
destinada a vial, de 280 m2 de superfície, que FARMHISPANIA va cedir anticipadament a
l’Ajuntament de Montmeló en virtut del conveni esmentat anteriorment formalitzat entre l’Ajuntament
de Montmeló i FARMHISPANIA l’11 d’abril de 2011.
3.b)

PAU Sota el Molí número 2

L’Ajuntament de Montmeló, en la seva condició d’Administració actuant del futur PAU Sota el Molí
número 2, redactarà i tramitarà el Projecte de reparcel·lació d’aquest polígon d’actuació fins a la seva
inscripció registral.
QUART.-

4.a)

Quantitats que FARMHISPANIA abonarà a l’Institut Català del Sòl, en concepte de
despeses d’urbanització

Quantitats en concepte de despeses d’urbanització ja girades:

FARMHISPANIA abonarà a l’Institut Català del Sòl, l’import del principal de les quotes d’urbanització
esmentades a l’anterior expositiu VI d’aquest conveni de 602.634,85 Euros, més l’IVA corresponent
en el moment del seu meritament; de la següent manera:
1) El percentatge del 50,00% de la quantitat total de 602.634,85 Euros, és a dir, la quantitat de
301.317,43.- Euros, més la totalitat de l’IVA que meriti l’esmentada quantitat de 602.634,85
Euros aplicant el tipus d’IVA vigent en el moment del seu meritament; en el termini màxim de 10
dies comptats des de la data en que l'Institut Català del Sòl li hagi notificat la corresponent
factura; factura que l'Institut Català del Sòl notificarà a FARMHISPANIA un cop es publiqui
l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual del POUM esmentada en els termes
acordats.
L’Ajuntament de Montmeló s’obliga a comunicar a l’Institut Català del Sòl, en el termini de
deu dies a comptar des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació
puntual del POUM, la publicació de l’aprovació definitiva esmentada, per tal que l’Institut
pugui emetre i notificar a FARMHISPANIA la corresponent factura.
2) I, la resta del percentatge del 50,00% de la quantitat total de 602.634,85 Euros, és a dir, l’import
de 301.317,42 Euros, en el termini màxim de 10 dies comptats des de la data en que l'Institut
Català del Sòl li trameti el corresponent requeriment de pagament; requeriment que l'Institut
Català del Sòl trametrà a FARMHISPANIA un cop l’Ajuntament de Montmeló notifiqui a aquesta
societat l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del PAU Sota el Molí número 1.
L’Ajuntament de Montmeló s’obliga a comunicar a l’Institut Català del Sòl, en el termini de
deu dies a comptar des de la data de la notificació a FARMHISPANIA de l’aprovació definitiva
del Projecte de reparcel·lació del PAU Sota el Molí número 1, la notificació de l’aprovació
definitiva esmentada, per tal que l’Institut pugui efectuar a FARMHISPANIA el corresponent
requeriment de pagament.
Així mateix, l’Ajuntament de Montmeló es compromet a no publicar l’aprovació definitiva del
Projecte de reparcel·lació de referència, ni a declarar la fermesa de l’acord, si prèviament

FARMHISPANIA, no justifica el retorn total dels pagaments acordats a l’Institut Català del
Sòl.
4.b)

Quantitats en concepte de despeses d’urbanització no girades:

FARMHISPANIA abonarà a l’Institut Català del Sòl, la quantitat de 96.516,21 Euros, més l’import que
sigui legalment aplicable pel meritament de l’IVA corresponent, en concepte del percentatge del
25,00% de participació en les despeses d’urbanització que corresponen a assumir aquesta societat
en el Projecte de reparcel·lació del polígon I del PERI Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren, i que
l’Institut Català del Sòl va fer front i que no van ser girades, d’acord amb el contingut de l’expositiu VI
d’aquest conveni.
Aquesta quantitat serà abonada per FARMHISPANIA, a l’Institut Català del Sòl, en el termini de tres
mesos a comptar des de la recepció de la notificació de la corresponent factura, en el ben entès que
aquesta factura s’haurà d’emetre justificant que s’efectua en posterioritat al gir de quotes i emissió de
factures corresponents del nou PAU Sota el Molí número 2, que incloguin aquest concepte de
tancament d’obra.
A tots els efectes es pacta expressament que amb aquests pagaments res més reclamarà l’Institut
Català del Sòl a FARMHISPANIA, pels conceptes referits d’obra d’urbanització i execució del PERI
Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren.
CINQUÈ.- Desistiment i renúncia
FARMHISPANIA es compromet a què, en el termini màxim de quinze dies, des de la signatura
d’aquest conveni, sol·licitarà la suspensió del recurs contenciós administratiu que va presentar
contra l’aprovació definitiva del POUM esmentat al punt expositiu vuitè d’aquest conveni.
Així mateix, FARMHISPANIA es compromet a no demanar la reanudació del procés
contenciós-administratiu esmentat, un cop suspès, sempre i quan la Modificació puntual del POUM,
ara en tramitació, acabi recollint els paràmetres establerts en l’acorden segon apartat 1) i apartat 3)
d’aquest conveni, i sempre que les aprovacions que corresponen a l’Ajuntament de Montmeló, es
produeixin dins dels terminis pactats. I posteriorment, FARMHISPANIA s’obliga a desistir del mateix,
en el termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l’aprovació definitiva de la Modificació
puntual del POUM i del projecte de reparcel·lació del PAU Sota el Molí 1, en els termes pactats.
SISÈ.- Vigència
Aquest conveni ha estat aprovat pel Consell de Direcció de l’Institut Català del Sòl el *** pel Ple de
l’Ajuntament de Montmeló el *** i per part del Consell d’Administració de FARMHISPANIA, S.A. i serà
vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i fins a la seva extinció.
SETÈ.- Extinció
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest
conveni:
(i) la resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.
(ii) el compliment del seu objecte.
(iii) la invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els
requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
(iv)l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en
aquest conveni.
(v) la impossibilitat esdevinguda de complir el conveni, per raons materials o legals.
En el supòsit que es produís l’incompliment de pagament de les quantitats previstes en l’acorden

quart d’aquest conveni, en els terminis acordats, per causes imputables a FARHISPANIA, aquesta
s’obliga a procedir al seu pagament, en el termini de deu dies, des de la recepció del requeriment
corresponent, amb l’abonament dels interessos de demora corresponents.
Amb caràcter previ a instar la resolució anticipada d’aquest conveni per les causes indicades,
FARMHISPANIA podrà efectuar el corresponent requeriment per tal que en el termini de 3 mesos, a
comptar des de la recepció d’aquest requeriment, les parts puguin donar compliment al conveni. En
cas de no produir-se el compliment en el termini de tres mesos indicat, la resolució anticipada del
conveni per les causes indicades comportarà el deure de retornar els imports que en virtut del mateix
hagués satisfet FARMHISPANIA, amb els seus interessos, sense perjudici que la resolució per
incompliment comporti el deure de rescabalament dels danys i perjudicis que hagi ocasionat.
VUITÈ.-Conformitat de les parts i validesa
El senyor Antoni Guil i Roman, el senyor Damià Calvet i Valera i els senyors
____________________________________, tal com actuen i en la representació que ostenten,
mostren la seva conformitat amb el contingut d’aquest conveni, aprovant tots els acords continguts, i
obligant-se recíprocament al seu contingut.
NOVÈ.- Informació pública i publicitat
En compliment de la prescripció establerta a l’article 104 del Text refós de la Llei d’urbanisme, les
parts signatàries deixen constància de les mesures de publicitat d’aquest conveni: Aquest conveni
s’integrarà, com a document annex, dins de la documentació de l’aprovació inicial de la Modificació
puntual del POUM, i se sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, juntament amb aquest
instrument de planejament; un cop signat, podrà ser consultat públicament mitjançant consulta
presencial i telemàtica a l’Institut Català del Sòl, amb possibilitat d’obtenir-ne còpia; i, finalment, serà
tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (en el termini d’un
mes a comptar des de la seva signatura) a fi que sigui divulgat telemàticament en el seu web.
En compliment de la prescripció establerta a l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es publicarà en el DOGC la
data de l'aprovació del conveni pel Consell de Direcció de l'Institut Català del Sòl, la data en la qual
es va donar compte del mateix al Consell d'Administració, i la data de la seva signatura, fent-se
constar expressament que el seu contingut íntegre consta publicat al web de l'Institut Català del Sòl, i
al web al Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
DESÈ.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la interpretació
d’aquest conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si escau, a la via judicial. Per qualsevol
qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d’aquest
conveni, les parts sotmetran expressament a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de
Barcelona, renunciant a qualsevol fur que els hi pogués correspondre.
I, en prova de conformitat, els compareixents signen per exemplar triplicat exemplar aquest conveni,
en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.“

SEGON .- Aprovar el contingut del conveni a subscriure amb
SA següent:

FARMHISPANIA,

"CONVENI URBANÍSTIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÒ I
FARMHISPANIA, S.A, PEL DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA DEL POLÍGON
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1 SOTA EL MOLÍ, PLA DEL VIVER I PLA DEL TREN, DERIVAT DE
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL ACORDADA CONFORME CONVENI URBANÍSTIC SIGNAT EN LA
MATEIXA DATA.

Montmeló, **** de ****** 2014

REUNITS
El senyor Antoni Guil i Roman, Alcalde-President de l’Ajuntament de Montmeló, les circumstàncies
personals del qual no es ressenyen per raó del càrrec públic que exerceix.
La Sra. Giselle Ruth Butelman, major d’edat, de nacionalitat italiana, amb domicili a Milan, Plaza
Dateo, 6 i provista de Carta d’Identità nº AK5218010 i el Sr. Pedro Cambas Puente, major d’edat, de
nacionalitat espanyola, amb domicili professional a Barcelona, Avinguda Diagonal, nº 407, principal, i
amb el seu D.N.I. nº 40.290-817-S,
INTERVENEN
El senyor Antoni Guil i Roman, intervé en raó del seu càrrec, en nom i representació de l’Ajuntament
de Montmeló, com Alcalde-President, en virtut de les facultats que li atorga l’article 53.1 a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
I la Sra. Giselle Ruth Butelman i el Sr. Pedro Cambas Puente, en nom i representació de
FARMHISPANIA, S.A., domiciliada a Zaragoza, Paseo Independencia, numero 34 Principal
Izquierda, i amb C.I.F. A08257511, en la seva condició d’apoderats mancomunats, en virtut de
poder atorgat davant del Notari de Barcelona Joan-Carles Farres Ustrell, en data 25 d’abril de 2014,
el seu protocol 713/2014, inscrit al Registre Mercantil de Zaragoza al volum 2988, foli 9, Full
Z-27469, de la Societat, inscripció 29.
Els senyors compareixents es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per tal
de formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, tal com actuen,
EXPOSEN
I.- Que, en data d’avui l’Ajuntament de Montmeló, l’Institut Català del Sòl i Farmhispania, S.A. han
signat el Conveni urbanístic anomenat “Conveni urbanístic de col·laboració entre l’Ajuntament de
Montmeló, l’Incasol i Farmhispania per desenvolupar i executar el sector de Sota el Molí, Pla del
Viver i Pla del Tren, del terme municipal de Montmeló”.
II.-Que en aquest referit conveni signat, s’ha acordat donar compliment als pactes assolits en
anterior Conveni urbanístic signat amb motiu de l’aprovació del POUM de Montmeló, i la redacció i
tramitació d’una Modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU-17, amb l’objectiu de delimitar un
Polígon d’actuació urbanística número 1, conformat única i exclusivament pels terrenys de
Farmhispania, S.A., i també la fixació dels paràmetres urbanístics establerts en l’anterior conveni
urbanístic, paràmetres que textualment s’inclouen en aquest nou conveni i que la Modificació haurà
de recollir, que no varen ser inclosos en la versió del POUM finalment aprovada definitivament.
III.-Que conforme el què disposa el Pacte Tercer del Conveni signat en data d’avui i pel que fa a la
gestió urbanística del Polígon d’actuació s’ha pactat el següent:
L’Ajuntament de Montmeló com administració actuant i responsable de la gestió del polígon abans
esmentat, en haver-se establert que el mateix es desenvoluparà pel sistema d’actuació de
reparcel·lació en la modalitat de cooperació, s’ha compromès a redactar, facilitar l’esborrany a
Farmhispania, i aprovar i tramitar simultàniament amb la Modificació puntual del POUM, el
corresponent Projecte de reparcel·lació d’aquest polígon d’actuació, conforme el contingut pactat,
duent a terme en posterioritat a la seva aprovació tots els tràmits i gestions necessàries fins la
inscripció registral d’aquest projecte de reparcel·lació. Aquesta aprovació i tramitació s’efectuarà de
forma simultània i condicionada amb l’aprovació del planejament.En relació a aquesta figura de
gestió s’ha pactat expressament que l’aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació s’efectuarà
abans de l’aprovació definitiva del planejament, de forma condicionada, i en qualsevol cas s’haurà
d’haver produït com a màxim en el termini de 3 mesos comptats des de l’aprovació definitiva del

planejament. El conjunt del procés d’aprovació i vigència de planejament i gestió no podrà
extendre’s més enllà del darrer día del mes de març de 2016.
En aquest instrument de gestió es computaran com a drets aportats per la societat FARMHISPANIA –
a més dels derivats dels terrenys degudament inscrits al seu nom - els que atorgui la porció de
terreny destinada a vial, de 280 m2 de superfície, que la societat FARMHISPANIA va cedir
anticipadament a l’Ajuntament de Montmeló en virtut del conveni esmentat al punt expositiu setè
d’aquell conveni.
Pel que fa a les càrregues que hagi de satisfer Farmhispania, S.A., li seran deduïdes dels imports
que pertoquin, les quantitats pactades que es concreten en el present i que varen permetre la
obtenció anticipada del pas elevat.
IV.-Que als efectes de complementar el que allí s’ha pactat pel que fa a la Gestió Urbanística i
agilitzar el desenvolupament del Polígon d’Actuació, l’Ajuntament de Montmeló i Farmhispania, S.A.,
lliure i voluntàriament han establert els següents,
PACTES
PRIMER.-Cessions d’Aprofitament urbanístic inherents a la Modificació puntual del POUM a
contemplar pel Projecte de Reparcel·lació.
Es pacta expressament atès que dins del Polígon d’Actuació objecte de delimitació no existeixen
altres terrenys amb aprofitament que els actualment ocupats per instal·lacions industrials de
Farmhispania, S.A., i tampoc existeix dins l’àmbit del polígon sòl en el que es pugui qualificar majors
zones verdes, es pacta que les cessions de sòl derivades de l’increment d’aprofitament, i les
cessions de sòl per a zones verdes s’efectuaran pel seu equivalent econòmic.
S’estableix que el projecte de reparcel·lació contemplarà les següents compensacions econòmiques
derivades de cessions.
Com la resta de propietaris del sector per els 25.475,00 m2 de sòl industrial prèviament qualificat pel
PERI i que ja varen tenir un desenvolupament urbanístic no s’exigirà cap cessió.
Per els 12.003, 28 m2 de superfície de sòl qualificada de nou com industrial al POUM no inclosos al
PERI Sota el Molí, s’exigirà la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic, que equival a 900,24 m2 de
sòl, que resulten de calcular el 10% de l’edificabilitat de 12.003,28 m2 per un coeficient de 0,75
m2/m2 que va establir el POUM.
Per els 37.478,28 m2 de sòl que en la seva globalitat han vist incrementat l’aprofitament de 0,75
m2/m2 fins 1 m2/m2 conforme la Modificació puntual del POUM que s’ha pactat i establert, s’exigirà
la cessió del 15% d’aprofitament urbanístic, que equival a 1.405,43 m2, per un coeficient de 0,25
m2/m2 d’excés d’edificabilitat que ha d’establir la Modificació puntual que s’ha de tramitar.
Per tant en conseqüència el projecte de reparcel·lació s’estableix i pacta que contemplarà pel
concepte de compensació econòmica inherent a la cessió per increment d’aprofitament la cessió en
conjunt de l’equivalent econòmic de cedir 2.305,67 m2.
SEGON.-Cessions de zones verdes inherents a la Modificació puntual del POUM a contemplar
pel Projecte de Reparcel·lació.
Es pacta expressament atès que dins del Polígon d’Actuació objecte de delimitació no existeixen
altres terrenys que els actualment ocupats per instal·lacions industrials de Farmhispania, S.A., i
demés previstos per a cessions de vialitat, en els que es puguin qualificar majors zones verdes, es
pacta que les cessions de sòl per a zones verdes que comporta la Modificació puntual s’efectuaran
pel seu equivalent econòmic.
El POUM de Montmeló, reconeix un sostre de 28.108,71 m2, que es correspon a multiplicar els
37.478,28 m2 de sòl qualificat d’industrial que pertanyen a Farmhispania, S.A. pel coeficient de 0,75

m2/m2 establert al POUM aprovat definitivament. Aquest reconeixement de sostre no comportava
major cessions de zones verdes.
La Modificació puntual del Pla General que en virtut de l’anterior conveni i conveni signat també amb
l’Institut Català del Sòl cal tramitar i aprovar reconeix un sostre d’ 1 m2/m2, que aplicat als 37.478, 28
m2 de sòl industrial de Farmhispania, S.A. comporta una edificabilitat de 37.478,28 m2 de sostre..
En conseqüència l’increment de sostre inherent a la Modificació puntual de Pla General és de la
diferència entre el sostre reconegut al POUM i el que reconeixerà la Modificació puntual del POUM,
diferència que dona com a resultat 9.369,57 m2 de sostre.
L’aplicació de l’estandard de cessió de 5 m2 de sòl de zona verda per cada 100 m2 de sostre
d’increment, que s’exigeix normativament per a l’increment d’aprofitament que comporta la
Modificació puntual de Pla General dona com a resultat que producte de l’increment d’aprofitament el
projecte de reparcel·lació haurà de preveure la cessió de l’equivalent econòmic de 468,47 m2 de sòl
per a zona verda
.
Aquest increment resulta de dividir els 9.369,57 m2 de sostre d’increment entre 100 i multiplicar el
resultat per 5, per assolir l’estandard fixat.
Aquesta cessió de zona verda caldría fer-la urbanitzada, de manera que a banda d’abonar l’import
corresponent al sòl caldría abonar l’import de la urbanització d’aquests 468,47 m2.

TERCER.- Costos d’urbanització i despeses de gestió a considerar.
Atés que els costos d’urbanització conforme s’ha especificat en el conveni que es signa conjuntament
amb el present s’hauran satisfet íntegrament per part de Farmhispania, S.A.,en la part que li pertoca,
el projecte de reparcel.lació no contemplarà sota cap altre concepte altres costos a satisfer que els
que s’indiquen en el paràgraf que segueix.
Les parts pacten expressament que el Projecte de Reparcel·lació contemplarà la urbanització
d’aquests m2 a un preu m2 de 80€/m2, de tal manera que s’acorda que al valor del sòl s’hi afegirà el
pagament d’aquests metres a aquest preu, totalitzant l’import per aquest concepte d’urbanització de
73.488,00€ a afegir al valor del sòl.
Es pacta expressament que atès que Farmhispania, S.A. disposa avui dia de les seves propietats
degudament inscrites i que cal considerar que ja ha satisfet les despeses d’aquest procés, que ha
estat anul·lat per no haver-se efectuat correctament, l’Ajuntament de Montmeló no girarà cap càrrec
ni per la redacció de la Modificació puntual del planejament ni per la redacció, tramitació i inscripció
del projecte de reparcel·lació, quina responsabilitat asumeix.
QUART.-Compensació a Farmhispania, S.A. dels sòls cedits anticipadament en anterior
conveni a compte, i a compensar en la reparcel·lació.
El projecte de reparcel·lació a tramitar contemplarà la compensació a Farmhispania, S.A. dels
280,00 m2 de sòl cedit anticipadament conforme la clàusula primera i segona del conveni signat en
data 1 d’abril de 2011, per a la seva cessió a ADIF i construcció del pas elevat del ferrocarril.
CINQUÈ.-Deducció dels costos i despeses de trasllat inherents a la cessió anticipada per
Conveni, i a considerar en la reparcel.lació.
Es pacta també expressament que l’import de 160.163,57€ corresponents als costos de reposició
dels elements i instal·lacions existents situats dins la zona objecte de cessió anticipada i ràpida
ocupació, que s’han justificat i que es varen establir en l’abans citat conveni signat en data 1 d’abril
de 2011, conforme es va pactar, seran deduïts en el projecte de reparcel·lació, de les quantitats a
satisfer per part de Farmhispania, S.A.

SISÈ.- Valoració del preu per m2 de cessió a contemplar en la reparcel·lació.
L’Ajuntament de Montmeló i Farmhispania, S.A. han arribat a l’acord de que els 2.305,67 m2 de sòl
de cessió d’aprofitament, els 468,47 m2 de cessió de sòl per a zona verda, i també el sòl a
compensar a Farmhispania, S.A. per la cessió anticipada, de 280 m2 a deduir, és a dir, la totalitat de
2.494,14 m2 de sòl, com abans s’ha reflectit, seran substituïts pel seu valor econòmic equivalent.
A aquests efectes ambdues parts han encomanat diferents valoracions de mercat efectuades a la
data de signatura d’aquest conveni i pacten expressament que el projecte de reparcel·lació
contemplarà la valoració d’aquests m2 de cessió al valor acordat i consensuat de 209 euros/m2
totalitzant una quantitat econòmica a satisfer de 481.887,12 euros. S'afegirà a aquest import el valor
dels terrenys cedits més la urbanització que ascendeix al total de 135.387,83 euros fent un total de
617.274 euros a pagar per part de Farmhispania.
Ambdues parts consideren que aquest valor es correspon amb el valor de mercat a data d’avui en
aquest polígon.
A l'import de 617.274,95 euros, caldrà deduir-hi la quantitat de 160.163,57€ corresponents al trasllat
de les instal·lacions ja justificades i l’import de 58.520 € que corresponen al valor del terreny cedit,
sumant la quantitat de 218.683,57 euros quedant un total a satisfer per Farmhispania, S.A. a
l’Ajuntament de Montmeló de 398.591,38 euros.
S’acompanya assenyalat de Document num. 1 Quadre-Croquis que contempla el resum de les
quantitats econòmiques indicades
SETÈ.-Pagament d’aquest import econòmic a satisfer.
Es pacta expressament en aquest moment que Farmhispania, S.A. es compromet a fer efectiu a
l’Ajuntament de Montmeló un 50% del valor econòmic reflectit en darrer terme al final de la clàusula i
pacte precedent en el termini de 10 dies comptats des de la signatura d’aquest Conveni, quantitat
que serà considerada a compte de la reparcel·lació.
Pel que fa a la resta de quantitats econòmiques a satisfer seran liquidades per Farmhispania, S.A.
amb el gir de la corresponent quota que efectuí l’Ajuntament i seran satisfetes en el termini d’un mes
comptat des del seu gir, un cop inscrit el Projecte de Reparcel·lació en el Registre de la Propietat.
VUITÈ.-Tramitació, informació i col·laboració.
L’Ajuntament de Montmeló es compromet en aprovar i tramitar el projecte de reparcel·lació en
desenvolupament del polígon d’actuació abans referit, de forma simultània amb la Modificació
puntual del POUM també acordada, redacció que s’obliga en efectuar amb celeritat i ajustada als
termes pactats.
L’Ajuntament de Montmeló es compromet en informar a Farmhispania, S.A. i facilitar els esborranys
tant de la Modificació puntual del Pla General, com del Projecte de Reparcel·lació que redacti, amb
antelació suficient a la data de la seva aprovació, als efectes de mantenir informada a l’empresa
d’aquests actes i del seu contingut així com als efectes de què l’empresa pugui col·laborar
estretament per la seva millor redacció.
L’Ajuntament s’obliga també a notificar en temps i forma els actes d’aprovació d’aquests instruments,
i a citar-lo a la informació pública dels mateixos.
Dins dels terminis contemplats també s’hi comprenen les tasques d’inscripció del Projecte de
Reparcel·lació en el Registre de la Propietat.
NOVÈ.- Vigència.
Aquest conveni es signarà un cop prèviament hagi estat aprovat pel Ple Municipal de l’Ajuntament de
Montmeló, i per part de l’òrgan d’Administració de Farmhispania, S.A., i serà vigent i produirà efectes

des de la data de la seva signatura i fins a la seva extinció.
DESÈ.- Desistiment dels processos judicials vigents
FARMHISPANIA amb la signatura d'aquest Conveni s'obliga a presentar en el termini d’un mes
escrit sol·licitant la suspensió del procediment que es tramita en el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Secció tercera, recurs ordinari 223/2012, obligant-se a desistir d’aquest procediment un
cop s’hagi aprovat definitivament la modificació puntual del planejament aquí pactada i inscrit el
projecte de reparcel·lació conforme s’ha convingut.
ONZÈ.- Informació pública i publicitat
En compliment de la prescripció establerta a l’article 104 del Text refós de la Llei d’urbanisme, les
parts signatàries deixen constància de les mesures de publicitat d’aquest conveni: l’acord de la seva
aprovació es publicarà, dins del mes següent a la seva aprovació, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, així mateix, aquest conveni s’integrarà, com a document annex, dins de la
documentació de l’aprovació del projecte de reparcel·lació, i se sotmetrà a informació pública pel
termini d’un mes, juntament amb aquest instrument de gestió.
DESÈ.- Jurisdicció
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'execució i la interpretació
d’aquest conveni amb caràcter previ a la seva submissió, si escau, a la via judicial. Per qualsevol
qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d’aquest
conveni, les parts sotmetran expressament a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de
Barcelona, renunciant a qualsevol fur que els hi pogués correspondre.
I, en prova de conformitat, els compareixents signen per duplicat exemplar aquest conveni, en el lloc
i data assenyalats a l’encapçalament.”
TERCER.- Integrar, com a document annex, dins de la documentació de
l’aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM els convenis del
punt primer i segon i sotmetre'ls a informació pública pel termini d’un
mes, juntament amb aquest instrument de planejament un cop signats. Els
convenis podran ser consultats públicament mitjançant consulta presencial i
telemàtica amb possibilitat d’obtenir-ne còpia; i, finalment, serà tramès
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
(en el termini d’un mes a comptar des de la seva signatura) a fi que sigui
divulgat telemàticament en el seu web.
Publicar al BOP la data de l'aprovació del conveni i la data de la seva
signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta
publicat al web de l'Ajuntament.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

6 PSC-PM; 1 CiU; 1 P.P.
5 ICV-EUiA-E

L'Alcalde exposa el punt i llegeix els antecedents de l'acord. Explica que
la solució és una divisió poligonal per resoldre la situació amb l'empresa
Farmhispania, SA, sense perjudicar altres empreses del sector. Explica que
s'han tardat 3 anys per arribar a un acord amb Farmhispania i l'INCASÒL.
Amb el pagament quedaria resolt el conflicte entre INCASÒL i Farmhispania.
Diu que el conflicte entre l'Ajuntament i Farmhispania també s'ha de
resoldre i per això era necessari un altre conveni. Diu que per l'increment
d'edificació Farmhispania haurà de pagar a l'Ajuntament i desistirà també
del contenciós interposat a l'Ajuntament contra el POUM. Amb aquests dos
convenis es resol la situació i es dóna una sortida a totes les parts.
El senyor Román diu que ha estat un procés molt llarg però està satisfet

que al final s'hagi arribat a un acord.
El senyor Comas diu que es tracta d'un acord fruït d'una negociació i mai
en una negociació les parts guanyen. Diu que hi ha elements que no els
satisfan. Diu que és una modificació del POUM, en quan als índex
d'edificabilitat. Recorda que el POUM va costar anys de participació
ciutadana;
estava molt treballat. Aquest increment d'edificabilitat serà
un precedent i per greuge comparatiu de la zona els altres propietaris
acabaran reclamant aquest increment. De totes maneres troba que és bo
desencallar conflictes. Diu que com que no han estat a la negociació i no
l'han seguit s'han d'abstenir. Pensa que la fermesa d'aquest tema tindrà
les seves conseqüències.
L'Alcalde diu que
altres industrials
l'Ajuntament.. Per
Farmhispania tenia

5.

amb la delimitació del sector
no es
perjudica als
i s'evita que hagin de pagar l'aprofitament urbanístic a
altra banda diu que també s'ha de tenir en compte que
interposat un recurs contenciós contra el POUM.
_____________________

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY
2015 INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, EMSO I CAN DOTRAS,
BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

Atesa la necessitat de procedir a l'aprovació del Pressupost d'aquest
Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms corresponent a l'exercici 2015.
Vist el Projecte de Pressupost Municipal per a l'exercici 2015 presentat
davant aquesta Comissió Informativa, amb els documents, estats i demés
informes que l'integren.
Atès el que indiquen els articles 3, 6, 13 i 15 de la Llei Orgànica 2/2012
de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
Vist l'informe de la Intervenció i l'informe de la Secretaria de
l'Ajuntament.
Vist el que determinen els articles 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en relació amb les
atribucions previstes per l'article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament de
Montmeló Municipal per a l'exercici 2015, amb els documents, estats i demés
informes que l'integren.
INGRESSOS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I...........
II..........
III.........
IV..........
V...........
VI..........
VII.........
IX..........

4.925.000,00
50.000,00
3.042.000,00
3.028.500,00
534.500,00
100,00
110.400,00
200,00

euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.
euros.

--------------------11.690.700,00 euros.
DESPESES
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

I..........
II..........
III.........
IV..........
V...........
VI..........
VII.........
IX..........

4.042.100,00 euros.
3.088.100,00 euros.
369.400,00 euros.
2.828.100,00 euros.
150.000,00 euros.
400.000,00 euros.
1.700,00 euros.
812.000,00 euros.
--------------------11.690.700,00 euros.

Segon.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l'Organisme
Autònom Residència Can Dotras per a l'exercici 2015, amb els documents,
estats i demés informes que l'integren.
INGRESSOS
Capítol III.........
Capítol IV..........
Capítol V...........

285.000,00 euros.
394.300,00 euros.
100,00 euros.
--------------------679.400,00 euros.

DESPESES
Capítol I ..........
Capítol II..........

469.300,00 euros.
210.100,00 euros.
--------------------679.400,00 euros

Tercer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l'Organisme
Autònom Empresa Municipal de Serveis i Obres per a l'exercici 2015, amb els
documents, estats i demés informes que l'integren.
INGRESSOS
Capítol IV..........

1.676.800,00 euros.
--------------------1.676.800,00 euros.

DESPESES
Capítol I...........
Capítol II..........

1.453.800,00 euros.
223.000,00 euros.
--------------------1.676.800,00 euros.

Quart.- Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball
d'aquesta Corporació i dels Organismes Autònoms "Residència Can Dotras" i
"Empresa Municipal de Serveis i Obres", que comprenen tots els llocs de
treball reservats a funcionaris de carrera, a personal eventual i al
personal laboral, que figura inclosa en els pressupostos i que es
relacionen en els annexos.

Cinquè.- Exposar l'expedient al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona (BOPB) per 15 dies, durant els quals, els
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Sisè.- Publicar la plantilla i la relació de llocs de treball en el BOP i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpies
certificades a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
Setè.- El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit, resumit
per capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren, al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona .(BOPB) i es remetrà copia a
l'Administració de l'Estat i a la corresponent Comunitat Autònoma. La
remissió es farà de manera simultània a l'enviament al BOPB.

Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

6 PSC-PM; 1 CiU; 1 P.P.
5 ICV-EUiA-E
-

L'Alcalde presenta aquest punt amb un programa power point. Reproducció
les dades més importants:
PRESSUPOST

de

2015 (CONSOLIDAT AJUNTAMENT, EMSO I CAN DOTRAS)

Ingressos corrents: 12.130.000 € (baixa 1,78%)
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5

(Impostos)
4.925.000 €
(Impost const., inst. i obres)
50.000 €
(Taxes)
3.324.000 €
(PIE, Convenir i subvencions) 3.296.500 €
(Ingressos patrimonials)
534.500 €

41,6
0,4
27,4
27,2
4,4

%
%
%
%
%

Despeses corrents: 11.027.800 € (augmenta 1,11 %)
Capítol 1
Capítol 2
serveis)
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

(Personal)
(Despeses corrents en béns i

5.965.200 €
3.521.200 €

54,1 %
32,9 %

(Interessos)
(Transferències corrents i
(Fons de contingència)

396.400 €
1.022.000 €
150.000 €

3,3 %
9,3 %
1,4 %

COMPARATIVA PRESSUPOSTÀRIA. DESPESES CORRENTS - INGRESSOS CORRENTS (CONSOLIDAT)

Capítol 1 (Personal)
Capítol 2 (Despeses corrents
en béns i serveis)
Capítol 3 (Interessos)
Capítol
4
(Transferències
corrents i subvencions)
Capítol
5
(Fons
de
contingència)
Despeses corrents

Crèdits totals 2014
5.952.000 (48%)
3.562.600 (29%)

10.906.900

Pressupost 2015
5.965.200 (49%)
3.521.200 (29%)

0,22%
- 1,16%

426.100
966.200

(3%)
(8%)

369.400
1.022.000

(4%)
(8%)

- 13,31%
5,78%

0

(0%)

150.000

(1%)

100%

11.027.800

1,11 %

Ingressos corrents

12.350.139

12.130.100

-1,78 %

* % sobre ingressos corrents 2014 i previsió 2015
* Exercici 2014 (Crèdits total) el 88%
dels ingressos corrents financen despesa
corrent
* Exercici 2015 (Pressupost) el 91% dels ingressos corrents financen despesa
corrent
ANÀLISI CAPÍTOL 2

Crèdits totals
Pressupost 2015
2014
372.200 €
485.500 €
292.650 €
170.200 €

- Lloguers i cànons
- Reparacions, manteniment i
conservació
- Material d'oficina
- Subministraments
- Comunicacions
- Assegurances
- Despeses funcionament serveis
- Treballs realitzats per altres
empreses
- Dietes i desplaçaments

12.800
874.600
38.300
30.300
637.300
1.300.900

TOTAL

€
€
€
€
€
€

3.500 €
3.562.550 €

13.000
848.200
40.000
27.500
628.500
1.305.300

30%
- 42%

€
€
€
€
€
€

2%
- 3%
4%
- 9%
- 1%
0%

3.000 €
3.521.200 €

- 14%
- 1%

* Manteniment serveis a les persones (serveis socials, educació, treball, cultura,
esports, salut ...)
* Increment lloguers (nova escombradora, vehicles serveis...)
* Reducció capítol reparacions, manteniment i conservació)
PRESSUPOST PROMOCIÓ ECONÒMICA

-

Despeses funcionament
Foment de l'Ocupació
Mesures Especials Foment de l'Ocupació
Mesures Especials Foment de l'Ocupació
Empreses. Formació Ocupacional Pròpia
TOTAL

*
*
*
*
*
*
*

Pressupost 2015
2.000 €
12.000 €
90.000 €
17.000 €
45.000 €
166.000 €

Mantenir dotació programa MEFO
Adaptació a l'aportació real programa MEFO empreses
Mantenir Programa Formació a Mida - Diba
Increment dotació programa de formació ocupacional Ajuntament
Mantenir la previsió de no habilitació pressupostària formació SOC
Compromís d'aportar, si s'escau, el 40% Fons de Contingència a programa MEFO.
Crèdits totals 2014 per programa MEFO 169.000 €

EVOLUCIÓ PRESSUPOST SERVEIS SOCIALS

- Despeses funcionament acció social
- Despeses servei teleassistència
- Gent Gran
- Programa Arranjaments habitatges Gent Gran
- Polítiques d'Igualtat/Servei Punt Dona
- El Trencadís
- Ajuts menjador escoles/Ajut estada
La
Fireta/Beques
llibres/Ajuts
sortides
escolars
- Projecte socioeducatiu El Galliner

Pressupost
Crèdits Totals
2015
2014
3.000
22.000
17.000
17.000
11.000
16.200
6.000
6.000
8.000
9.100
225.000
243.500
69.000
78.900
10.600

10.600

Pressupost
2015
12.000
16.000
50.000
5.000
13.000
250.000
80.000
11.000

- Assistència social
Aportació
Fons
cooperació

-

de

i

70.000
3.000

45.000
3.000

61.000
21.500

TOTAL

6.500
24.000
30.000
10.000
80.000
573.100

6.500
9.000
12.500
3.500
86.900
569.700

6.500
15.000
50.000
10.000
129.300
730.300

Solidaritat/Sol.

Càritas
Subvenció quota IBI
Ajuts al lloguer
Ajut estudis universitaris
Aportació Can Dotras

SERVEIS SOCIALS
* Increment de les partides de despesa social en un 27% en relació al pressupost
inicial de 2014 i un 28% en relació als crèdits totals (pressupost inicial més o
menys modificacions)
* Increment despesa gent gran. S'incorpora al pressupost el programa Dinar en
Companyia i s'incrementa la dotació pel Casal de la Gent Gran.
* Es mantenen les dotacions per a tota la resta de serveis i programes
(teleassistència, arranjaments habitatges, Punt Dona, polítiques d'igualtat ...)
* Major dotació per ajuts escolars (beques menjador, llibres, beques esportives,
estada la Fireta i sortides escolars)
* Adaptació ajuts socials a la realitat pressupostària 2014 ( - 13%)
* Increment aportació Can Dotras (conveni laboral ...) (+ 49%)
* Recuperació parcial dotació Fons Solidaritat (21.500 €)
* Increment ajuts en concepte de lloguer, IBI, estudis universitaris (17%)
* Compromís d'aportar, si s'escau, el 40% del Fons de Contingència a serveis
socials)
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT (CONSOLIDAT AJUNTAMENT I OOAA)
Diferència entre ingressos no financers (1 a 7) i les despeses no financeres (1 a
7)
Ajustos per previsió de no recaptació de tributs (1 a 3) = 1 %
Ingressos no financers:
- Ingressos dels capítols 1 a 7
- Ajust per no recaptació de tributs
- Retencions PIE
TOTAL

Press. inicial:
14.045.900 €
- 80.170 €
260.000 €
14.266.717 €

Despeses no financeres:
- Despeses dels capítols 1 a 7

Press. inicial:
13.234.100 €

* Capacitat de finançament (superàvit) és de 1.032.617 € (7,24 %)
DEUTE A LLARG TERMINI
* A 1 de gener de 2014 (amb PIES)
Nous préstecs 2014
Inversions-Banc de Sabadell
Ajut de Caixa

475.000 €
300.000 €
175.000 €

Amortització ordinària 2014

831.000 €

Amortització PIES 2014

7.477.664 € (71,18 %)

40.987 €

* A 31 de desembre de 2014 (sense PIES) 6.793.769 € (64,7 %)
* A 31 de desembre de 2014 (amb PIES)
7.080.678 € (67,4 %)
Drets reconeguts 2013: 10.505.000 €
Del total de deute, els préstecs per inversió 2010-2014 han estat per valor de
2.150.000 € dels quals queda per amortitzar 1.671.314 €

Informa que també és presenta la Plantilla i la Relació de Llocs de
Treball. Explica que en els últims anys s'havia comès un error al no
incorporar l'aprovació de la plantilla. Informa que la última plantilla

publicada al BOP correspon a l'exercici 2008. Aprofitant que s'havia fet la
valoració i s'havia realitzat la Relació de Llocs de Treball també es
sotmet a aprovació i informació pública. L'Alcalde diu que es contempla el
procés de funcionarització acordat amb el Comitè que donarà estabilitat i
només serà d'aquelles posicions que poden ser funcionaritzades. Diu que la
plantilla és molt més àmplia que la realitat per poder suportar la
funcionarització. Es pretén donar estabilitat a l'Ajuntament.
El senyor Roman diu que no hi ha interès polític i troba que s'ha fet una
bona gestió. Els pressupostos es fan dia a dia. Diu que el govern vol la
millor gestió per a la població.
El senyor Florensa felicita els tècnics que han participat en l'elaboració
dels pressupostos. Pensa que el que es fa és reconduir la situació
financera. A ningú els agrada pagar als bancs però s'ha de fer per poder
sostenir la situació. Diu que es manté allò que és vital i es
fa un
treball molt important i fins i tot es funcionaritza els treballadors
perquè el Capítol I es mantingui amb garanties i tot això, diu, des de
l'austeritat. Remarca que el que es fa que es reconduir la situació.
El senyor Juan José Vinuesa, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que hi ha
dos parts en aquest punt:
- En quan als pressupostos voten en contra i
- En quan al procés de funcionarització voten a favor.
Diu que espera que no passi com a Can Dotras. Diu que si els treballadors
i els representants dels treballadors hi estan d'acord el seu grup vota a
favor. En canvi respecte al pressupost voten en contra perquè veuen que des
del 2010, coincidint amb l'entrada de l'actual alcalde, el deute s'ha
incrementat.. Consideren que la despesa financera és molt elevada. Recorda
que al pressupost del 2014 van arribar a un acord, fins i tot éssent un
any pre-electoral. Van fer un esforç per retirar la qüestió partidista i
poder negociar. Posteriorment hi va haver una declaració solemne de
l'Alcalde que va dir que en deferència a l'acord al que es va arribar en
quant als pressupostos del 2014 donaria participació en el l procés de
modificació pressupostària. El que va succeir, diu , és que no va complir,
fins i tot ni en la modificació pressupostària de novembre de 2014 en què
es retiraven partides de serveis socials per damunt de 70.000 €. Els
pressupostos de 2015 són declaracions de bona voluntat, de sensibilitat
social. L'important és la pràctica i ell, referint-se a l'Alcalde, durant
l'any 2014 ha perdut credibilitat perquè va dir una cosa i en va fer una
altra.
El senyor Rodríguez diu que continua sentint arguments que són falços
perquè per exemple en l'endeutament es va baixant i li demana que
justifiqui amb dades perquè diu que l'endeutament va a l'alça. Respecte a
la qüestió de Can Dotras va passar a l'octubre perquè s'havia negociat amb
els responsables i des d'aquell moment s'ha millorat
i no només es
compleix al que al ple es va dir sinó que es millora perquè es farà
l'adaptació en 2 anys. Diu que el grup d'Iniciativa ha estat al govern i
saben que els regidors no atorguen ajuts socials. Demana que els diguin
persones que complint els requisits se'ls hagi denegat l'ajut.. Però
reitera que és una qüestió que depèn del tècnic que fa la valoració.
Malgrat això, si s'ha donat el cas, demanarà disculpes. Recorda que en
aquest Ajuntament s'aprovaven els pressupostos al mes de març o abril i
ara, a 1 de gener de 2015, ja el tenim. És un pressupost,, reitera, que
dóna importància als serveis socials i la promoció econòmica. Diu que anys
preelectorals no són tots i ells el que fan és complir el PAM i el
pressupost dóna resposta al PAM.
El senyor Vinuesa diu que a ell no li afecta que li digui demagog perquè
porta molts anys a la política, però no accepta que li diguin mentider . A
l'any 2010 el deute era del 45% dels ingressos i ara mateix està al 71% ,
diu que no s'inventen res. L'Alcalde actual, diu, sabia que quan va agafar
l'alcadia el deute era del 45%. Hi ha anul·lacions de partides del
pressupost de 2014 al mes de novembre corresponents a les subvencions sobre
l'IBI d'un import de 15.000 € i hi ha gent que té reclamacions al Síndic de

Greuges per haver estat denegada la seva sol·licitud sobre aquesta qüestió.
Reitera que ell no és un mentider.
El senyor Rodríguez li pregunta si sap la xifra exacta del pendent de
pagament al 2010.
El senyor Vinuesa contesta que no ho sap.
El senyor Rodríguez diu que el pendent de pagament a proveïdors era de 4
milions d'euros i que no figurava com a endeutament i que ara sí que hi
figura. Respecte al tema de les subvencions sobre l'IBI comenta que és cert
que hi ha una persona que ha interposat
la seva queixa al Síndic de
Greuges i que està en el seu dret. Però afirma que no hi ha cap persona a
Montmeló que complint els requisits no s'hagi donat l'ajuda.
El senyor Vinuesa diu que no vol insistir en aquest punt. Diu que totes les
estadístiques diuen que al voltant del 20 % - 25 %
dels nens que van a
les escoles van insuficientment alimentats. Vol recordar que el seu grup va
presentar una moció per lluitar contra la pobresa i que aquí a Montmeló hi
ha entre 180-200 nens (d'un col·lectiu aproximat de 1000) que van a
l'escola sense esmorzar, per tant, no es pot treure cap partida de caràcter
social. Repeteix
que en temps de crisi no es poden treure diners
d'assistència social.
L'Alcalde reitera que al Pressupost de 2015 creixen les partides destinades
a serveis socials perquè aquesta ha estat la voluntat. No es volen retallar
ajuts socials i si s'han de generar més programes d'ajuts socials es faran.
Diu que recull el comentari i ho traslladarà als serveis oportuns. Informa
que els 2 M d'euros de mecanismes a proveïdors no han estat assumits de
manera voluntària, diu, ja que estem obligats a fer-ho. Diu que ara mateix
qualsevol empresa si l'Ajuntament no paga ens pot reclamar i el Govern pot
pagar dels ingressos que
transmet directament a l'Ajuntament. Finalment
diu que aquest equip de govern és responsable d'avui i d'ahir i també es
responsable amb anterioritat del 2010 i s'han de buscar els mitjans per
tirar endavant.
_____________________
6.

APROVACIÓ EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS
TANCATS

Vistos l'estat dels saldos vius pendents
d'ingressos de la Corporació Municipal.

de

cobrament

del

pressupost

Atesa l'existència de diferents saldos referents a subvencions de diferents
Administracions Públiques.
Atesa la data de reconeixement de crèdit d'aquestes
confirmació del no cobrament de les mateixes.

subvencions

i

la

Ple

de

Atesa la duplicitat de diferents drets reconeguts.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal de Fons.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat i a proposta
l'Ajuntament adopta el següent

del

regidor

d'Economia,

el

A C O R D
PRIMER.- Donar de baixa els drets reconeguts d'exercicis tancats següents:

Núm. DR
Aplicació
12009/272
45002
12009/900
45002
12009/901
45002
12009/902
45002
12009/2106
46102
12009/2116
46103
12010/441
46105
12010/443
46105
12010/444
46105
12010/447
46103
12010/449
46103
12010/451
46103
12010/452
46103
12010/2947
45060
12010/3063
45001
12010/3067

46500

12010/3717

48000

12010/3719

48000

12010/3725
12011/1894
12011/2916
12011/3270
12011/3571
12011/3797

46500
45030
45050
46102
46500
46100

12013/4622

46502

12014/4033

46502

12014/4563

46500

Concepte pressupostari
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Consell Comarcal Vallès
Oriental
Subvenció Agència de Residus de
Catalunya
Subvenció Agència de Residus de
Catalunya
Subvenció Consell Comarcal Vallès
Oriental
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Generalitat de Catalunya
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Diputació de Barcelona
Subvenció Consell Comarcal Vallès
Oriental
Subvenció Consell Comarcal Vallès
Oriental
Subvenció Consell Comarcal Vallès
Oriental

Exercici
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Import
3.581,00
5.239,80
485,20
2.387,28
13.858,43
400,00
1.000,00
600,00
117,22
2.010,00
1.483,00
1.198,00
1.000,00
6.223,67
300,00

2010

8.057,76 €

2010

42.200,97 €

2010

341,82 €

2010
2011
2011
2011
2011
2011

10.000,00
17.000,00
60.480,00
1.500,00
1.588,77
20.299,65

2013

45.000,00 €

2011

2.720,42 €

2013

5.932,15 €

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Esteban, com a regidor
d'Economia. El senyor Esteban exposa el punt i explica que es donen de
baixa drets reconeguts dels exercicis 2009, 2010 i 2011 per fer net i és el
mateix que es fa amb taxes i impostos impossibles de cobrar.
_____________________
7.

MODIFICACIÓ ACORD
EMPLEATS PÚBLICS.

REGULADOR DE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LES CONDICIONS DE

TREBALL DELS

El vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal al
servei de l'Ajuntament de Montmeló es va aprovar en el ple de data 28 de
maig de 2013.
Vist que s'han convocat nombroses reunions amb els representants dels
empleats públics de l'Ajuntament al llarg dels últims mesos per tal de
modificar i adaptar alguns articles.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això i vist el que disposa l'article 127. 1.i) de la Llei 7/85, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del règim
local, el regidor de Recursos Humans que subscriu, proposa al Ple l'adopció
dels següents

€
€
€
€
€
€

A

C

O

R

D

S

Primer.- Aprovar la modificació de l'Acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Montmeló,
organisme autònom EMSO i CAN DOTRAS.

“TÍTOL PRIMER
RÈGIM DE LA JORNADA DE TREBALL, HORARIS I DESCANSOS, VACANCES, LLICÈNCIES I
PERMISOS
CAPÍTOL I
JORNADA DE TREBALL
Article 10. Jornada
1. La duració de la jornada ordinària serà de 37 hores i 30 minuts de treball setmanal efectiu de
mitjana en còmput anual, equivalent a mil sis-centes seixanta-quatre hores anuals per a l’any 2013.
El còmput anual variarà cada any, de conformitat amb el que s’estableixi en el marc de la legislació
vigent de l'Estat per a tot el sector públic, o en el seu defecte, la que s’estableixi en el marc normatiu
català de referència.
2. La distribució de la jornada i la fixació dels horaris es realitzarà mitjançant el calendari laboral
anual que es confeccionarà per als diferents sectors i col·lectius de la corporació, d’acord amb el
calendari de festes oficials que cada any s’aprova per part de la Generalitat de Catalunya.
3. Si durant la vigència del present conveni es produís, mitjançant la corresponent modificació
normativa, una variació de la jornada laboral dels empleats públics, es negociarà, en el termini
màxim d’un mes, la seva aplicació als empleats públics de l'Ajuntament de Montmeló. Un cop
reunida la comissió negociadora s’adoptaran les mesures necessàries per tal de garantir el
funcionament dels serveis municipals.
S’afegeix el punt 4.
4. Càlcul de la jornada anual.
La jornada laboral anual es calcularà cada any des del 8 de gener de l’any en curs fins el 7 de gener
de l’any següent. El nombre d’hores anuals serà el resultat de la següent operació:
(*365 dies – dissabtes i diumenges – 22 dies de vacances – dies festius nacionals, autonòmics i
locals – el 24 i 31 de desembre – 4 dies de Setmana Santa – 3 dies de Nadal – *5 dies d’assumptes
particulars – **dies festius que caiguin en dissabte) x 7,5 hores = JORNADA TOTAL ANUAL
*En cas d’anys de traspàs es comptaran 366 dies i en el cas dels dies d’assumptes particulars
s’aplicarà el que estableixi l’EBEP i les seves modificacions posteriors.
** Aquests dies es gaudiran com els dies d’assumptes particulars.
Article 13. Horari
c) Horaris amb jornada a temps parcial: És l’horari que suposa l’aplicació de la jornada a temps
parcial i que prioritàriament es durà a terme en torns intensius de matí, tarda, nit o caps de setmana.
Aquest horari pot afectar a les dues modalitats de 37,5 hores o de 40 hores setmanals de mitjana en
còmput anual.
S’afegeix el següent paràgraf
En el cas de jornades a temps parcial ( de menys del 50% de la jornada), realitzades de manera
irregular (menys de 4 dies de treball a la setmana), en el còmput d’hores anuals del treballador ja

estaran descomptats els dies d’assumptes particulars i festius acordats.
Article 16. Descans dins la jornada laboral
1. El personal que realitzi un horari mínim continuat de sis hores diàries podrà gaudir d’una pausa
per un període de trenta minuts diaris que amb caràcter general, es podrà efectuar entre les 9.00 i
les 11.00 hores. El personal amb un horari mínim continuat de dotze hores continuades podran
disposar d’una pausa per un període de noranta minuts. Aquestes pauses computaran com a treball
efectiu i no podran afectar a la prestació dels serveis. En cas de que aquestes pauses no s’utilitzin
no es poden emprar com a hores per compensar en cap còmput horari setmanal o mensual.
2. Quan es tracti de llocs de treball unipersonals s’arbitraran els mecanismes organitzatius adients
per possibilitar-ne l’ús.
El punt 2 de l’article 16, queda modificat de la següent manera, segons acta núm. 02/14 de
data 24 d’abril de 2014:
Entenent que els llocs de treball unipersonals estan ocupats per conserges responsables
d’equipaments, s’acorda:
En el cas dels conserges responsables d’equipaments es farà el càlcul anual corresponent al descans
diari, quan no el puguin gaudir, i es crearà una bossa d’hores per tal que el treballador pugui gaudir
d’aquestes hores sempre que el servei ho permeti.
Aquest càlcul d’horari s’incorporarà al programa de fitxatge dels treballadors de l’Ajuntament per tal
que la gestió horària de cada lloc de treball afectat quedi regulada.
S’afegeix el següent article al conveni:
Article 20.bis Servei mínim
1 . A efectes d’ 1 de gener de 2014, el personal de guàrdia que sigui requerit per realitzar algun
servei no planificat, comptabilitzarà, com a mínim, una hora extraordinària de servei encara que
aquest hagi estat inferior.
2. Qualsevol treballador al servei de l'Ajuntament de Montmeló, EMSO i la Residència Can Dotras
que sigui requerit per realitzar un servei no planificat, fora de la seva jornada habitual, tindrà les
següents consideracions:
Per a un servei dilluns a divendres de 6:00 a 22:00 h, es comptabilitzarà un mínim de 2 hores extres
de treball (encara que el temps de treball efectiu hagi estat inferior).
Per a un servei dilluns a divendres de 22:00 a 6:00 h, cap de setmana i/o festius, es comptabilitzarà
un mínim de 4 hores (encara que el temps de treball efectiu hagi estat inferior).
CAPÍTOL III
PERMISOS I LLICÈNCIES
Article 23. Permisos
a) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del primer grau de
consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils quan el succés es produeixi a la localitat de
residència habitual del treballador, ampliable fins a quatre dies en funció de la gravetat. Aquest
permís és ampliable a cinc dies hàbils si el fet es produeix fora de la localitat de residència habitual
del treballador. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a
sis dies hàbils si es produeix fora de Catalunya.
En el cas d’hospitalització, els dos primers dies de permís hauran de ser consecutius. La resta es
podran gaudir de forma fraccionada en dies alterns, però hauran de coincidir amb els dies
d’hospitalització del familiar en qüestió.
El personal del torn de nit podrà gaudir d’aquest permís a partir de la nit anterior al fet causant.

b) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del segon grau
de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan el succés es produeixi a la
localitat de residència habitual del treballador. Aquest permís és ampliable a quatre dies hàbils si el
fet es produeix fora de la localitat de residència habitual del treballador. Excepcionalment i per motius
degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies hàbils si es produeix fora de
Catalunya.
En el cas d’hospitalització, els dos primers dies de permís hauran de ser consecutius. La resta es
podran gaudir de forma fraccionada en dies alterns, però hauran de coincidir amb els dies
d’hospitalització del familiar en qüestió.
El personal del torn de nit podrà gaudir d’aquest permís a partir de la nit anterior al fet causant.
Proposta personal funcionari de modificació de l’article 23 apartats a) i b)
a) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del primer
grau de consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies laborals ampliables a quatre dies
en funció de la gravetat. Aquest permís es ampliable a cinc dies hàbils si el fet es produeix en un
municipi diferent del de la residència habitual del treballador. Excepcionalment i per motius
degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies laborals.
b) Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del segon
grau de consanguinitat o afinitat, té una durada de dos dies laborals. Aquest permís es
ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del de la residència habitual
del treballador. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís
fins a sis dies laborals.
En els permisos recollits als apartats a) i b), s’han d’aplicar les indicacions següents:
El gaudiment del permís per hospitalització ha de ser entre el moment que es produeixi el fet
que genera la seva concessió i el dia després que la persona sigui donada d’alta de
l’hospital. En el cas del permís per malaltia greu d’un familiar, el nombre total de dies es pot
gaudir durant el primer mes en que duri la malaltia greu. Cal acreditar amb informe mèdic
que la malaltia greu perdura. Si no s’aporta l'informe mèdic acreditatiu, no es concedeixen
els dies restants.
Els dies s’entenen laborals d’acord amb el calendari del treballador.
Es configura com un dret de caràcter individual; per tant, pot ser gaudit per dues persones a
la vegada.
En cas que es produeixi una nova hospitalització per la mateixa malaltia, s’ha de considerar
com la generació d’un nou dret de gaudi del permís.
El permís es pot gaudir de forma continuada quan es doni el fet causant o bé de forma
fraccionada mentre duri l’hospitalització o la malaltia greu del familiar, i sempre dins de l’any
natural.
En els casos d’hospitalització i malaltia freu d’un familiar, un cop esgotats els dies de permís
corresponents i si la situació d’hospitalització i malaltia greu perdura, es poden demanar dies
d’assumptes personals, dies de vacances i llicència no retribuïda per atendre el familiar.
j)

Permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, pel temps indispensable
per complir-los. A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable aquell que el seu
incompliment pogués incórrer en responsabilitat, no es pot portar a terme mitjançant
representant i el seu compliment esdevé determinat per una norma legal o decisió administrativa
o judicial. S’haurà de justificar amb el document corresponent. En cas de percebre’s un altre
remuneració per aquest motiu, li serà deduïda de la que obté de l’Ajuntament.

L’apartat j) queda de la següent manera d’acord amb la modificació de l’EBEP
j)

Pel temps indispensable per complir qualsevol deure inexcusable de caràcter públic o
personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. La causa haurà
de justificar-se per escrit i el temps serà l’indispensable pel compliment del deure.

(per exemple, les tutories escolars les contempla com a deure inexcusable per motius de conciliació
familiar)

TÍTOL SEGON
CONDICIONS ECONÒMIQUES
Article 27. Conceptes retributius
Es modifiquen aquest dos subfactors:
b.1) Subfactor de nocturnitat: el personal que presti els seus serveis totalment en horari nocturn, és a
dir, en la banda horària compresa entre les 22:00 i les 6:00 hores, percebran en concepte de
subfactor de nocturnitat del complement específic una quantitat equivalent al 25% del salari base del
grup de titulació al qual pertanyin, mentre la seva jornada es dugui a terme en horari nocturn. En el
supòsit de persones que prestin els seus serveis parcialment en horari nocturn, percebran la
quantitat proporcionalment corresponent en relació amb el percentatge exacte de jornada que realitzin
en horari nocturn. En el cas que la prestació de serveis en horari nocturn sigui esporàdica o temporal
es percebrà aquest import tan sols mentre duri l’assignació amb aquesta tipologia de jornada. En el
cas del personal adscrit al cos de la Policia Local afectat per aquesta tipologia d’horari de forma
habitual l’import d’aquest complement serà el que s’assenyala específicament per als llocs de treball
del cos de la Policia Local en les condicions annexes d’aquest col·lectiu.
b.2) Subfactor de festivitat: el personal que presti els seus serveis, de forma habitual, constant i
repetitiva en termes d’horari setmanal, els diumenges o els dies festius oficials del calendari laboral
percebrà un complement de festivitat -com un subfactor del complement específic- corresponent a
aplicar sobre el salari base del seu grup professional el percentatge de jornada que treballin en
diumenges i dies festius oficials dins la seva jornada ordinària, durant cada mes mentre es dugui a
terme aquesta tipologia d’horari al llarg de l’any. En el cas del personal adscrit al cos de la Policia
Local afectat per aquesta tipologia d’horari de forma habitual l’import d’aquest complement serà el que
s’assenyala específicament per als llocs de treball del cos de la Policia Local.
El personal que presti serveis esporàdicament o de forma variable els diumenges o els dies festius
del calendari laboral oficial percebrà en concepte de complement de festivitat la quantitat
corresponent a aplicar sobre el salari base del seu grup professional el percentatge que treballin en
diumenges i dies festius oficials dins el seu horari laboral mensual, durant el període que duguin a
terme aquesta tipologia d’horari al llarg de l’any. Aquest subfactor es percebrà en la quantia
corresponent nomès durant els mesos en què efectivament es porti a terme.
Els apartats anteriors queden de la següent manera:
b.1) Subfactor de nocturnitat: el personal que presti els seus serveis totalment en horari nocturn, és a
dir, en la banda horària compresa entre les 22:00 i les 6:00 hores, percebran en concepte de
subfactor de nocturnitat del complement específic una quantitat equivalent al 25% del salari base del
grup de titulació al qual pertanyin més el complement de destí assignat al lloc de treball, mentre la
seva jornada es dugui a terme en horari nocturn. En el supòsit de persones que prestin els seus
serveis parcialment en horari nocturn, percebran la quantitat proporcionalment corresponent en
relació amb el percentatge exacte de jornada que realitzin en horari nocturn. En el cas que la
prestació de serveis en horari nocturn sigui esporàdica o temporal es percebrà aquest import tan sols
mentre duri l’assignació amb aquesta tipologia de jornada. En el cas del personal adscrit al cos de la
Policia Local afectat per aquesta tipologia d’horari de forma habitual l’import d’aquest complement
serà el que s’assenyala específicament per als llocs de treball del cos de la Policia Local en les
condicions annexes d’aquest col·lectiu.
b.2) Subfactor de festivitat: el personal que presti els seus serveis, de forma habitual, constant i
repetitiva en termes d’horari setmanal, els diumenges o els dies festius oficials del calendari laboral
percebrà un complement de festivitat – com un subfactor del complement específic- corresponent a
22€ per diumenge o festiu treballat. En el cas del personal adscrit al cos de la Policia Local afectat
per aquesta tipologia d’horari de forma habitual l’import d’aquest complement serà el que s’assenyala
específicament per als llocs de treball del cos de la Policia Local.
El personal de la policia que per torn hagi de treballar la nit del dia 24 de desembre i 31 de

desembre i pel personal de la Residència Can Dotras que per torn hagi de treballar els dies 25 de
desembre i 1 de gener, rebrà una gratificació de cent euros per torn treballat.
Es modifica aquest apartat:
d) Hores extraordinàries i serveis extraordinaris: tenen per objecte retribuir els serveis extraordinaris
prestats fora de la jornada normal de treball. Té la consideració d’hora extraordinària cada hora de
treball, degudament autoritzada, que es porti a terme de més respecte de la durada màxima de la
jornada ordinària de treball pactada en aquest Acord realitzada de manera voluntària amb caràcter
excepcional i sempre per a la realització de treballs urgents i imprevistos.
En la mesura del possible, es prioritzarà la compensació dels serveis extraordinaris en temps de
descans i, només quan, per motius de servei, no es puguin compensar en temps de descans, es
compensaran econòmicament. Els coordinadors d'àrea de l’Ajuntament han d’adoptar les mesures
necessàries per tal de vetllar perquè no es facin hores extraordinàries sense que estiguin justificades
pel funcionament dels serveis.
Les hores extraordinàries s’hauran de compensar amb temps de descans sempre que les necessitats
del servei ho permetin, d’acord amb la taula següent:
a) Una hora extraordinària efectuada en un dia laborable es compensarà amb 1 hora i 15 minuts de
descans.
b) Una hora extraordinària efectuada entre les 22 i les 6 hores d’un dia laborable o de 6 a 22 hores
en un dia festiu es compensarà amb 1 hora i 30 minuts de descans.
c) Una hora extraordinària efectuada entre les 22 i les 6 hores d’un dia festiu es compensarà amb 2
hores de descans.
No obstant, el que preveu l’apartat anterior, quan no sigui possible la compensació horària, les hores
extres s’abonaran econòmicament segons el que s’estableix a continuació:
a) El preu o quantia econòmica d’hora extraordinària suposarà un increment d’un 25% sobre el preu
de l’hora normal.
b) El preu o quantia econòmica d’hora extraordinària nocturna i/o festiva suposarà un increment d’un
50% sobre el preu d’hora normal.
S’afegeix el següent punt en aquest apartat:
c) El preu de l’hora normal resultarà de la suma dels conceptes fixes anuals dividit pel número
d’hores anuals
Les hores extraordinàries seran computades mensualment i abonades en la nomina del mes
següent.
Article 31. Retribucions en situació de llicència per malaltia
1. Les prestacions econòmiques a que tindran dret els empleats públics de l’Ajuntament de
Montmeló i dels seus organismes autònoms quan es trobin en els supòsits que donen lloc a la
concessió d’una llicència per malaltia, s’ajustaran a alguna de les modalitats que tot seguit se
senyalen:
a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comuns: del primer fins el tercer
dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes periòdiques que es van percebre
el mes anterior al que es va produir la incapacitat. Des del dia quart fins el vintè ambdós inclosos, un
complement que, sumat a la prestació reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al
setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es van percebre el mes anterior a
aquell en que es genera la incapacitat. A partir del dia vint-i-un, inclòs, fins el cent per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es van percebre el mes anterior al que es va produir la incapacitat
Les empleades publiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació
d’incapacitat temporal percebran, des del primer dia el cent per cent de les retribucions fixes i

periòdiques que es van percebre el mes anterior al que es va produir la incapacitat.
b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals: la prestació
reconeguda per la seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta
incapacitat, fins el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es van percebre el mes
anterior a aquell en què va tenir lloc l'inici de la incapacitat.
c) Quan la situació d’incapacitat temporal sigui motivada per hospitalització o intervenció quirúrgica,
l'Ajuntament de Montmeló abonarà un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda
per la Seguretat social, permetrà assolir el cent per cent de les retribucions que vingués gaudint en
cada moment.
d) Quan la situació d’incapacitat temporal sigui motivada alguna de les malalties greus que es
descriuen a l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament,
en el sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per a la cura de menors afectats per
càncer o altra malaltia greu, i en el Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la
Xarxa nacional de vigilància epidemiològica, l'Ajuntament de Montmeló abonarà un complement que,
sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, permetrà assolir el cent per cent
de les retribucions que vingués gaudint en cada moment.
S’afegeix el següent paràgraf:
e) Quan la situació d’incapacitat temporal sigui motivada per la malaltia greu (segons annex del
Reial Decret 1148/2011) d’un familiar dins del primer grau (o qualsevol altre familiar sempre que la
comissió paritària ho acordi per raons excepcionals i degudament justificades) d’un treballador de
l'Ajuntament de Montmeló, la Mesa de negociació i seguiment del conveni, constituïda com a
comissió paritària, podrà acordar excepcionalment l’abonament d’un complement que, sumat a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, permetrà, al treballador, assolir el cent per
cent de les retribucions que vingués gaudint en cada moment. (segons acta núm. 02/14 de data 24
d’abril de 2014).
2. Les referències a dies que es fan en aquest apartat s’entenen fetes a dies naturals.
TÍTOL TERCER
CONDICIONS SOCIALS
Article 32. Fons social
2. Aquest fons social tindrà una dotació anual de deu mil cent quaranta tres euros (10.143,00 €). En
cas de no esgotar-se la partida corresponent, el romanent no incrementarà la partida de l’any
següent.
OPTICA/AUDICIÓ
- Lents òptiques i/o lents de contacte: 150 euros, cada dos anys i sempre i quan no es trenquin per
motius laborals. En el cas que les ulleres es trenquin o hi hagi una pèrdua irrecuperable per motius
laborals, s’abonarà l’import íntegre, en tot cas, amb informe del superior directe on s’expliqui la
situació que va provocar el trencament de les ulleres.
- Audiòfon: 245 euros, anual
FARMACIA
- Aparells ortopèdics, cadires de rodes, genolleres i similars: 75% de l’import de tots aquells que no
cobreixi la Seguretat Social (prèvia aportació de diferents pressupostos d’acord amb l’informe
mèdic).
DESPESES ESCOLARS
- Llibres i material escolar: 95 euros, escola bressol/guarderia
- Llibres i material escolar: 125 euros, import despeses escolars fins a 18 anys

RENOVACIÓ DE PERMISOS/CARNETS
- A tots els treballadors de l’Ajuntament de Montmeló que per les seves característiques del seu lloc
de treball condueixin habitualment vehicles municipals que requereixin permisos de conduir superiors
al B1, li serà abonat l’import que li suposi la renovació del mateix.
FILLS AMB UNA DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 65%
- 150 euros mensuals, per fill/a i fins que treballi.
L’article 32.2 es modifica i queda de la manera següent:
2. Cada any en els pressupostos s’assignarà una quantitat de fons social. En cas de no esgotar-se la
partida corresponent, el romanent no incrementarà la partida de l’any següent. La distribució
d’aquesta quantitat la regula el Reglament del Fons Social elaborat pel Comitè Intercentre
S’afegeix un punt nou a l’article 32:
3. Pròtesis malmeses en acte de servei. S’acorda que les pròtesis malmeses durant la jornada
efectiva de treball i no atribuïbles a un mal ús, es renovaran a càrrec de l’Ajuntament i al marge del
Fons Social, sempre que s’adjunti un informe del responsable del servei corroborant els fets.
(segons acta núm. 01/14 de data 21 de gener de 2014)
Article 33. Gestió i pagament de les prestacions oftalmològiques, escolars i familiars
1. Aquestes prestacions tan sols es faran efectives per al personal funcionari de carrera i personal
laboral indefinit o per al personal funcionari interí, en practiques o laboral temporal amb una antiguitat
ininterrompuda superior a 12 mesos a l’Ajuntament.
2. Pel que fa a la forma d’abonament, l’Ajuntament anualment obrira una convocatòria entre l’1 de
gener i el 28 de febrer de cada anualitat, per tal que tots els treballadors interessats en rebre
qualsevol d’aquestes ajudes respecte de despeses i actes originats l’any immediatament anterior
puguin presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa corresponent.
Aquesta sol·licitud s’haurà d’adreçar al Departament de Recursos Humans, ja que aquest òrgan serà
l’encarregat de gestionar les peticions i presentar-les conjuntament, un cop finalitzat aquest termini,
davant la Comissió paritària de seguiment i control, per tal que se segueixi la seva tramitació fins al
seu posterior pagament a la persona sol·licitant, sempre i quan s’hagi comprovat que compleixi els
requisits establerts i tingui dret a aquesta prestació.
Les prestacions relacionades amb els llibres s’hauran de sol·licitar abans del dia quinze d’octubre,
per tal de ser cobrades a la nòmina del mes següent, de contrari, es cobraran al mes de març amb la
resta de prestacions.
3. En el supòsit de persones que deixin de prestar servei actiu a la corporació abans de la data de
presentació de sol·licituds, caldrà que lliurin als representants del personal les seves peticions per tal
que, en el moment de gestionar el pagament del fons social, es procedeixi també a incloure el
pagament de les prestacions sol·licitades per aquesta persona.
4. El pagament es portarà terme en la nomina del mes de març.
5. Aquestes prestacions cotitzaran i tindran aplicada la corresponent retenció d’IRPF d’acord amb el
que s’estableixi legalment en cada moment.
Aquest article núm. 33 s’elimina ja que queda regulat pel Reglament del Fons Social elaborat
pel Comitè Intercentre.

ANNEX II CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA POLICIA LOCAL- PERIODE 2013-2015
Article 13. Formació, estudi i reciclatge
13.1. L'Ajuntament fomentarà l’assistència dels funcionaris de la Policia local a cursets de reciclatge,
perfeccionament i especialització, organitzats per l'Ajuntament o organismes competents. S’exclou
d’aquest acord el curs bàsic de formació impartit per l'Institut de Seguretat de Catalunya, donat el
seu caràcter preceptiu.
13.2. S’establirà un programa anual de formació professional. A tal efecte, s’estudiaran les línies més
adients de formació relacionades amb els serveis que es presten.
13.3. La Corporació facilitarà als delegats de personal la informació que posseeixi sobre cursos,
cursets, seminaris, etc., i aquests seran exposats al taulell d’informació dels funcionaris.
Afegir un nou apartat
13.4. Als treballadors de la policia local de Montmeló els hi serà abonat l’import que li suposi la
renovació del permís BTP.
Modificar el subapartat 8 i afegir el subapartat 11 a l'apartat 6 de l'article 16, concretament
amb el text següent:
Article 16. Roba de treball
6. Procés de sol·licitud
6.1 La Unitat de compres facilitarà a cada membre de la policia al mes de Setembre l’imprès de
sol·licitud de les peces de vestuari per a l’any següent
6.2 La sol·licitud, degudament emplenada i signada serà obligatòriament tornada pel treballador a la
Unitat de compres durant el mes de Octubre i posteriorment es tramitarà la comanda. Això no
obstant, en cas de no lliurar-la, se li subministraran únicament les peces de periodicitat anual
establertes.
6.3 Per a cada cicle el treballador disposarà com a màxim de 612 Punts
6.4 Les peces reflectides com per deteriorament es lliuraran en tornar la peça deteriorada.
6.7 Quan s’observi que algun agent no té la uniformitat completa o que no la porta en les condicions
adequades, se li farà entrega de la peça o peces que hagi menester, descomptant-les dels seus
punts.
6.8 Al personal de nova incorporació subjecte a portar vestuari, se li lliurarà un equip nou complet.
6.9 L’agent de barri o Torn Partit tindrà un increment en el saldo de punts proporcional a aquelles
peces exclusives que per al seu ús estiguin associat al servei amb motocicleta.
6.10 Les peces trencades en jornada laboral a conseqüència d’una actuació es reposaran sense
cost en el saldo de punts.
Modificar el subapartat 8 i afegir el subapartat 11 a l'apartat 6 de l'article 16, concretament
amb el text següent:
6.8 Al personal de nova incorporació subjecte a portar vestuari, se li lliurarà un equip nou complert
excepte l’armilla. Serà requisit per demanar l’armilla tenir una antiguitat de dos anys en servei a
l'Ajuntament de Montmeló.
6.11 La data de recepció de la roba per part del treballador no pot ser posterior al 15 d’abril de l’any
en curs.
Modificar l’apartat 7

Botes operatives
Botes hivern
Botes pluja
Samarreta tèrmica

PREU
60,5
100*
10*
26,46

PERCENTATGE
6,55
10,83
1,08
2,86

PUNTS(x10)
65
108
10
28

Samarreta interior
Pantalons estiu
Pantalons hivern
Polos estiu
Polos hivern
Mitjons estiu

5*
46,10
47,30
41,11
45,86*
4,25

0,54
4,99
5,12
4,45
4,96
0,46

5
49
51
44
49
4

Mitjons hivern
Gorra estiu
Gorra hivern
Caçadora
Impermeable
Guants antitall
Guants hivern
Porta guants
Braga coll
Lot operativa
Núm. Tip, xarreteres

5,20
18,5
20,07
236,80
117,92
43,01
5*
12*
5*
60
2*

0,56
2,00
2,17
25,65
12,77
4,65
0,54
1,29
0,54
6,49
0,21

5
20
21
256
127
46
5
12
5
64
2

TOTAL

923,1

100

976

* Aproximadament // Preus sense IVA
Pantalons estiu // hivern =
Polos estiu // hivern
=
Mitjons estiu // hivern =

49 // 51 X 3 anuals = 150
44 // 49 X 2 anuals = 186
4 // 5 X 4 anuals = 46

Total vestuari anual
= 382
Complements vestuari = 230 ( guants, caçadora, botes, etc.)
Total punts per policia = 612 punts

(923 x 612 / 976 = 578,76 euros/membre cos
578,76 x 20 = 11.575,32 euros (sense IVA)
Durabilitat de la peça

Botes operatives
Botes hivern
Botes pluja
Samarreta tèrmica
Samarreta interior
Pantalons estiu
Pantalons hivern
Polos estiu
Polos hivern
Mitjons estiu
Mitjons hivern
Gorra estiu
Gorra hivern
Caçadora
Impermeable
Guants antitall

PUNTS
65
108
10
28
5
49
51
44
49
4
5
20
21
256
127
46

MÁXIM
1 cada 2 anys
1 cada 2 anys
1 cada 3 anys
2 cada any
2 cada any
2 cada any
2 cada any
2 cada any
2 cada any
6 cada any
6 cada any
1 cada any
1 cada any
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys

MÍNIM
1 cada 4 anys
1 cada 4 anys
1 cada 8 anys
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys
1 cada 3 anys
1 cada any
1 cada any
1 cada 5 anys
1 cada 5 anys
1 cada 5 anys
1 cada 8 anys

Guants hivern
Porta guants
Braga coll
Lot operativa
Núm. Tip, xarrtes.
Armilla reflectant
Funda emissora
Esprai de pebre
Funda esprai
Funda carregador
Cinturo
Porta guants
Funda manilles
Manilles
Xiulet
Funda defensa ASP
Defensa ASP

5
12
5
64
2

1 cada any
1 cada any
1 cada any
1 cada 3 anys

MÍNIM: Durabilitat màxima de la peça. ( Arribada aquesta data s'ha de renovar)
MÀXIM: Durabilitat mínima de la peça. ( Màxim de comandes de la mateixa peça)
La taula de peces resta de la manera següent:

PREU

PERCENTATGE

PUNTS(x10)

Botes Operatives

90,85

0,6

60

Botes Hivern

121,36

0,81

81

Botes Pluja

10

0,06

6

Samarreta tèrmica

26,83

0,31

17

Samarreta Interior

9

0,32

6

Pantalons Estiu

47,43

0,27

31

Pantalons Hivern

48,65

0,3

32

Polos Estiu

41,11

0,02

27

Polos Hivern

45,86

0,03

30

Mitjons Estiu

3,94

0,13

2

Mitjons Hivern

5,20

1,58

3

Gorra Estiu

20,07

0,89

13

Gorra Hivern

20,07

0,24

13

Caçadora

236,80

1,58

158

Impermeable

133,45

0,89

89

Guants Antitall

36,34

0,24

24

Guants Hivern

29

0,19

5

Porta Guants

7,69

0,19

19

Braga Coll

8

0,05

5

Lot Operativa

60,88

0,4

40

Núm. Tip, Xarreteres

2

0,01

1

Armilla

491,73

3,28

328

TOTAL

1496,26

100

990

* Aproximadament // Preus sense IVA
Pantalons Estiu // Hivern = 31 // 32 X 3 Anuals = 95
Polos Estiu // Hivern = 28 // 31 X 2 Anuals = 114
Mitjons Estiu // Hivern = 2 // 3 X 4 Anuals = 20
Total Vestuari Anual = 229
Complements Vestuari = 138 ( Guants, Caçadora, Botes, etc.)
Total punts per policia = 367 Punts
(1496,26 x 367 / 990 = 554,67 euros/membre cos
554,67 x 19 = 10,538,80 euros (sense IVA)

Durabilitat de la peça
Armilla reflectant

Per deteriorament

Funda Emissora

Per deteriorament

Esprai de pebre

Per deteriorament

Funda Esprai

Per deteriorament

Funda carregador

Per deteriorament

Cinturo

Per deteriorament

Porta guants

Per deteriorament

Funda Manilles

Per deteriorament

Manilles

Per deteriorament

Xiulet

Per deteriorament

Funda defensa ASP

Per deteriorament

Defensa ASP

Per deteriorament

MÍNIM: Durabilitat màxima de la peça. ( Arribada aquesta data s'ha de renovar)
MÀXIM: Durabilitat mínima de la peça. ( Màxim de comandes de la mateixa peça)
A continuació s’adjunta model del full de petició de material pels membres de la policia local:

SOL·LIC ITU D I/O ASSIGN AC IÓ D E VESTU AR I AL PER SON AL D E LA POLIC IA LOC AL - AN Y 201
N om i C ognom s:
TIP:
Motiu:

Punts:367
Uniformitat
Deteriorament

Pèrdua
Altres

PU N TS

MATER IAL

81

Bota CRISPI mod. SWAT EVO HTC CSF VIBRAM- Hivern

0

60
34
30

Bota CRISPI mod. A.WAY GTX BLACK de pell - Estiu
Sabata mod. MAGNUM amb sola de goma
Polo m/ll bicolor Thermolite - Hivern

0
0
0

27
32
31

Polo m/c bicolor Coolmax - Estiu
Pantalon bielàstic acabat Teflon - Hivern
Pantalon bielàstic acabat Teflon - Estiu

0
0
0

3
2
13
13

Mitjons Thermolite - Hivern
Mitjons Coolmax - Estiu
Gorra Hivern Agent
Gorra Hivern escala Intermitja

0
0
0
0

13
13
13

Gorra Hivern escala Executiva
Gorra Estiu Agent
Gorra Estiu escala Intermitja

0
0
0

13
17
6
5

Gorra Estiu escala Executiva
Samarreta Tèrmica
Samarreta m/c blau marí 50% cotó, 50% poliester
Buf coll polar

0
0
0
0

1
158
24

Número identificació pit
Anorac bicolor PTFE, interior de Thinsulate
Guants antitall nivell 5 de pell, forro Dyneema

0
0
0

5
19
40
328

Guants hivern Wind Stopper
Funda pell per a guants de latex
Llanterna recargable P5.2-R led Lenser 270 lm
Armilla Antibala Nivell II - Cobertura 360º

0
0
0
0

Impermeable
Botes pluja

0
0

89
6

UN.

TOTAL

TOTAL PU N TS
Data sol·licitud vestuari:
Signatura treballador,

Data rebuda vestuari estiu:
Signatura treballador,

Observacions:
____________________________________

Data rebuda vestuari hivern:
Signatura treballador,

0

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Segon.- La data d’efectes del present Acord serà de 1 de gener de 2015.
Tercer.- Disposar la seva inscripció al Registre de convenis i acords
col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis
Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona, amb
notificació a les parts negociadores.
Quart.- Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L'Alcalde dóna la paraula al senyor Pere Rodríguez com a regidor de
Recursos Humans. El senyor Rodríguez explica que els punts objecte de la
modificació són fruït d'acords amb els representants dels treballadors, és
a dir, són millores negociades. Comenta que aquesta modificació també
afecta al personal de Can Dotras.
El senyor Román diu que si es tracta d'un acord entre els treballadors i
l'Ajuntament no és un tema polític.
El senyor Florensa felicita totes les parts
entesa.

per haver arribar a una

El senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E, comenta que
hi ha coses que agraden més i d'altres menys. Diu que quan el comitè posa
la seva firma ells voten a favor.
_____________________
8.

MOCIÓ
DE
FELICITACIÓ
AL
POBLE
DE
MONTMELÓ
D'AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES.

PEL

9N

I

Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i
les catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre
el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i
voluntàries, quan acabi aquest procés participatiu protagonitzat per
l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i mig de
persones hauran acudit a les urnes.
Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra
la llibertat d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques:
el discurs de la por, la persecució a funcionaris i voluntaris, els
recursos judicials que ha arribat fins a la presentació per part de la
Fiscalia General de l’Estat d’una querella contra el president de la
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de desobediència greu,
prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
A propòsit d’aquesta exposició, el Grup Municipal de Convergència i Unió
proposa al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S
Felicitar al municipi de Montmeló per la jornada cívica i
Primer.
democràtica del 9 de novembre, agraint i destacant la feina de totes les
persones que ho van fer possible i la valentia de les que hi van
participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i amenaces de
l’Estat espanyol.
Segon. Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser
reconegut com a subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les
conseqüències, tal com ho vam ser el dia 9 de novembre.
Tercer. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de
los Llanos de Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors
d’institut, tot condemnant l’actitud repressiva i retrògrada del govern
espanyol en la seva negació persistent del dret a decidir dels catalans i
les catalanes.
Quart. Manifestar el rebuig a la querella presentada per la
General de l’Estat contra el president de la Generalitat Artur
vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene
assumir de forma solemne i col·lectiva totes les conseqüències
deriven com a responsables del procés participatiu del 9N.

Fiscalia
Mas, la
Rigau i
que se’n

Cinquè. Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President
del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i fer-la pública
a través dels mitjans públics municipals.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

1 CiU; 5 ICV-EUiA-E
1 P.P.
6 PSC-PM

L'Alcalde dóna la paraula al senyor Abel Florensa que presenta la moció en
representació del grup municipal CiU. El senyor Florensa diu que el decep
presentar la moció i que la presenta en nom dels companys del partit.
Llegeix els acords.
El senyor Roman diu que voten en contra. Diu que el dia 9 de novembre part
de la gent va anar a votar lliurement i va ser un dia pacífic per les dos
parts. Felicita a les persones que van voler participar a Montmeló.Vota en
contra perquè tal i com diu el títol el partit no ho pot presentar de cara
als ciutadans de Montmeló que són lliures de dir la seva.
El senyor Manils diu que voten a favor. Diu que ells van estar presents el
9 de novembre a l'Institut i només hi va haver una intervenció de la
policia; diu que no es pot posar tothom en el mateix sac. Diu que donen
suport a la moció perquè es feliciten de l'èxit de la jornada perquè diu
que cridar a la gent a opinar no pot ser perseguit jurídicament (igual ,
apunta,
com
quan
a
Iniciativa
se'ls
va
retirar
les
urnes
pel
multireferèndum). 13 diputats al Parlament de Catalunya t ja es van
autoinculpar, per tant els organitzadors de la consulta assumeixen les
responsabilitats..
El senyor Rodríguez diu que vol felicitar el poble de Montmeló per la
jornada cívica que es va donar el 9 de novembre. Pel que fa a
l'autoinculpació està molt bé però també s'hauria de fer el mateix per
carregar-nos l'estat del benestar. Per tant les consultes
no han de ser
només per aquestes qüestions
i sí per algunes que afecten tot el país.
Ells s'abstenen perquè el país no és només unes determinades sigles. Diu
que no és lògic que s'interpreti l'adhesió com a defensa del país i les
discrepàncies siguin divergències.
L'Alcalde diu que el reconforta que s'aprovi aquesta moció. Diu que
s'hauria de demanar la dimissió de la Delegada del Govern per moltes altres
coses i diu que és deplorable que l'Estat es posi en aquest tema de la
querella.

_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a un quart i deu minuts de deu i es va estendre la present acta
que, un cop llegida i trobada conforme, la signa l'alcalde, amb mi, la
secretària, que la certifico.

