PLE DE L'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a les divuit hores de la tarda del dia 30 d'abril de
2020, 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:
PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; ALCALDE
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
LLUÍS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA MAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ; REGIDORA - DELEGADA
ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN ; REGIDOR - DELEGAT
MARTA IBÁÑEZ ABRIL ; REGIDORA - DELEGADA
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
ALBA SERRANO PÉREZ ; REGIDORA
JOSÉ BENACH DUCTUYAT ; REGIDOR
SILVIA GUERRERO ESCRIBANO ; REGIDORA
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR - DELEGAT
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb
l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F.
segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a
les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020,
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic
i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de data 14 d'abril de
2020
pel qual l'Ajuntament s'adhereix al servei de videoconferència de
LOCALRETMEET.

_______________
Abans de començar, l’Alcalde comenta que aquest és el primer ple telemàtic,
jurídicament habilitat, en la història de Montmeló.
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1.-

MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA
CAN DOTRAS

2.-

MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT EN L'ÒRGAN COL·LEGIAT DE L'ENTITAT SUPRAMUNICIPAL XARXA
LOCAL DE CONSUM

3.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL DERIVATS
DEL PACTE ENTRE PSC-CP I ERC-AM

4.-

DONAR COMPTE DE LES MESURES ADOPTADES PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISIS SANITÀRIA
OCASIONADA PEL COVID-19.

5.-

APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE DETERMINATS EXPEDIENTS SENSE L 'APLICACIÓ DE LA SUSPENSIÓ
DE TERMINIS

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
6.-

APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2020

7.-

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 1 I 27

8.-

DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

9.-

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2019, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME
AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
10.-

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DELS ARTICLES 7, 8, 9, 15, 26 I 27 DEL REGLAMENT DE
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

_______________

1.

MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL RECTOR DE L'ORGANISME
AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS

Un cop celebrades el passat 26 de maig les Eleccions convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d'1 d'abril, (BOE núm. 79) i constituït el nou
ajuntament derivat del resultat el dia 15 de juny i establert el nou
cartipàs
municipal,
en
compliment
de
l'article
38
del
Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es van nomenar els
representants de la Corporació en el consell rector de l’organisme autònom
Can Dotras.
Vist l’article 12.3 dels Estatuts de Can Dotras en el quals s’estableix que
el Ple designarà els vocals del Consell Rector.
Vist que conformitat amb el que disposa l'article 6 els òrgans de govern
són el president, el vicepresident i el consell rector i que l'article 12
estableix que el consell rector estarà integrat per un mínim de 8 i un
màxim de 10 persones.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció
del següent
A

C

O

R

D

PRIMER. Fixar la composició del Consell Rector de la Residència Can Dotras
en 9 membres: el president, 2 vicepresidents i 6 vocals.
- Designar vicepresidents del Consell Rector de la Residència Can Dotras:
Vicepresident 1r: Mar Hernández Sánchez
Vicepresident 2n: Albert Monserrat i Soldevila

- Designar vocals del Consell Rector de la Residència Can Dotras:
PSC-CP:

Lluís Esteban García

i Ariadna Ojeda Lafuente

CANVIEM:

Mari Cruz Ramal Mata

FEM:

Eva Aguilar Fariñas

ERC-AM:

Bibiana Vergès Castells
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde explica en què consisteix la modificació.
_____________________
2.

MODIFICACIÓ DEL REPRESENTANT EN L'ÒRGAN COL·LEGIAT DE L'ENTITAT
SUPRAMUNICIPAL XARXA LOCAL DE CONSUM

Un cop celebrades el passat 26 de maig les Eleccions convocades mitjançant
Reial decret 209/2019, d'1 d'abril (BOE núm. 79) i constituït el nou
ajuntament derivat del resultat el dia 15 de juny i establert el nou
cartipàs municipal es van nomenar dels representants municipals en els
òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals forma part
aquest Municipi, en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist que el nou regidor de
l’Albert Monserrat Soldevila.

Promoció

Econòmica,

Ocupació

i

Consum

és

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, aquesta Alcaldia,
dels següents

proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció

A C O R D S
Primer. Modificar la designació com a representant d'aquest Municipi:
- Xarxa Local de Consum, Albert Monserrat i Soldevila, Regidor de Promoció
Econòmica, Ocupació i Consum.
Segon. Comunicar aquest acord als Regidors afectats i a la Xarxa Local de
Consum per al seu coneixement i efectes.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde explica que en tant que el senyor Monserrat s’incorpora al govern
municipal amb la cartera de promoció econòmica, ocupació i consum sembla
lògic que ell sigui el representant municipal en la Xarxa Local de Consum.
_____________________
3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DE LA MODIFICACIÓ
CARTIPÀS MUNICIPAL DERIVATS DEL PACTE ENTRE PSC-CP I ERC-AM

DEL

Vist que els Decrets d'Alcaldia de modificació del cartipàs municipal de
data 31 de març de 2020 van resoldre el següent:
"DECRET DE L'ALCALDIA
Fets
1. Un cop celebrades el passat 26 de maig les Eleccions convocades mitjançant
Reial decret 209/2019, d'1 d'abril (BOE núm. 79) i constituït el nou ajuntament
derivat del resultat el dia 15 de juny l'Alcalde, en exercici de les seves
competències, va adoptar mesures organitzatives prèvies i necessàries per l'inici
de la normal activitat de la Corporació que configuraven el cartipàs municipal
nombrant els tinents d'Alcalde (Decret 410/2019 del qual es va donar compte al Ple
de data 20 de juny de 2019).
2. Vist que existeix un Acord polític de govern entre PSC-CP i ERC-AM.
Fonaments de dret
1. L'article 23 de la Llei de bases de règim local i l'article 19 del ROM.
Per tot això,
RESOLC
1. Nomenar Primer Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes de l'1 d'abril
de 2020, al Regidor senyor Albert Monserrat i Soldevila.
2. Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial,
l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris, seran desenvolupades
pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre següent:
1r: el Primer Tinent d'Alcalde, senyor Albert Monserrat i Soldevila
2n: indistintament, els Tinents d'Alcalde senyors Lluís Esteban García,
Ariadna Ojeda Lafuente i Alfonso Jiménez Martín
3. A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant
el Tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà
substituïda pel Primer Tinent d'alcalde i, si no n’hi ha, per qualsevol dels
altres Tinents d'Alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents, els
quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant
el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental més d'un d'ells.
4. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació i publicar-la al
Butlletí Oficial de la Província.
5. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es celebri."

"DECRET DE L'ALCALDIA
Fets
1. Un cop celebrades el passat 26 de maig les Eleccions convocades mitjançant
Reial decret 209/2019, d'1 d'abril (BOE núm. 79) i constituït el nou ajuntament
derivat del resultat el dia 15 de juny l'Alcalde, en exercici de les seves
competències, va adoptar mesures organitzatives i necessàries per l'inici de la
normal activitat de la Corporació que configuraran el cartipàs municipal.
2. En data 18 de juny es va dictar Decret núm 398/2019 (del qual se'n va donar
compte al Ple de data 20 de juny de 2019) en el qual es va constituir la Junta de
Govern Local.

3. Vist que s'ha arribat a un acord de govern entre PSC-CP i ERC-AM.
Fonaments de dret
1. L'article 23.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local i l'article 19
del ROM.
Per tot això,
RESOLC
1. Modificar la composició de la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada
pels membres següents:
President:

l'Alcalde, senyor Pere Rodríguez Rodríguez

Vocals:

Albert Monserrat i Soldevila
Lluís Esteban García
Ariadna Ojeda Lafuente
Alfonso Jiménez Martín

2. Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.

i als Caps dels

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment
del que disposa l’article 44.2 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
4. Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri."

"DECRET DE L'ALCALDIA
Fets
1. Un cop celebrades el passat 26 de maig les Eleccions convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d'1 d'abril (BOE núm. 79)) i constituït el nou ajuntament
derivat del resultat el dia 15 de juny és necessari que l'Alcalde, en exercici de
les seves competències, adopti mesures organitzatives prèvies i necessàries per
l'inici de la normal activitat de la Corporació que configuraran el cartipàs
municipal.
2. En data 19 de juny es va dictar Decret núm. 413/2019 (del qual se'n va donar
compte al Ple de data 20 de juny de 2019) en el qual es van constituir les àrees
d'acció pública que agrupaven les principals competències d'interès municipal i
que servien de base per tal de conformar la direcció superior d'aquest Ajuntament
i es determinaven les competències que corresponien als regidors i regidores per
delegació d'aquesta Alcaldia.
3. Vist que s'ha arribat a un acord de govern entre PSC-CP i ERC-AM.
Fonaments de dret
1. L'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en concordança amb l'article 53.1 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,
Per tot això,
RESOLC
1. Determinar les àrees de gestió municipal següents i efectuar a favor dels
regidors que a continuació es detallen les delegacions generals i especials per a
la direcció, proposta i gestió dels assumptes corresponents a les respectives
àrees i assumptes.

-ÀREA DE PRESIDÈNCIA – Pere Rodríguez Rodríguez
Presidència
Planificació Estratègica
Participació Ciutadana, bon govern i
transparència
Gerència

Pere Rodríguez Rodríguez
Pere Rodríguez Rodríguez
Pere Rodríguez Rodríguez
Pere Rodríguez Rodríguez

- ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE - Pere Rodríguez Rodríguez
Planejament i gestió urbanística
Obres i projectes
Via Pública
Serveis bàsics i activitats
Habitatge
Qualitat ambiental i gestió energètica
Sostenibilitat i espais naturals
Biodiversitat
Promoció econòmica i ocupació i consum
Turisme
Mobilitat i transport

Pere Rodríguez Rodríguez
Pere Rodríguez Rodríguez
Pere Rodríguez Rodríguez
Pere Rodríguez Rodríguez
Lluís Esteban García
Marta Ibáñez Abril
Marta Ibáñez Abril
Marta Ibánez Abril
Albert Monserrat i Soldevila
Albert Monserrat i Soldevila
Mar Hernández Sánchez

- ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA - Lluís Esteban García
Hisenda
Recursos Humans
Tecnologies i Comunicacions
Seguretat Ciutadana
Protecció Civil
Comunicació
Informàtica iAdministració Electrònica
Serveis d'Atenció Ciutadana

Lluís Esteban García
Lluís Esteban Garcia
Lluís Esteban García
Pere Rodríguez Rodríguez
Alfonso Jiménez Martín
Lluís Esteban García
Alfonso Jiménez Martín
Alfonso Jiménez Martín

- ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR - María Mar Hernández Sánchez
Serveis Socials
Nova ciutadania
Salut Pública
Feminisme i Igualtat
Capacitats diverses
Civisme i convivència
Cooperació i Solidaritat

Maria Mar Hernández Sánchez
María Mar Hernández Sánchez
Marta Ibáñez Abril
Ariadna Ojeda Lafuente
María Mar Hernández Sánchez
Ariadna Ojeda Lafuente
Marta Ibáñez Abril

- ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA - Ariadna Ojeda Lafuente
Gent Gran
Cultura i Patrimoni Cultural
Festes i Tradicions
Esports
Infància i Joventut
Educació

María Mar Hernández Sánchez
Ariadna Ojeda Lafuente
Ariadna Ojeda Lafuente
Alfonso Jiménez Martín
Marta Ibáñez Abril
Lluís Esteban García

Els regidors amb delegació d'atribucions específiques en matèries concretes
quedaran adscrits a l'Àrea corresponent
i exerciran les facultats generals i
particulars que els hi corresponen.
2.
Les atribucions delegades corresponents a les diferents àrees de gestió
compendrà la coordinació i l'exercici de les facultats recollides a continuació
sempre que no estiguin delegades o corresponguin a un altre òrgan.
En general:
- L'exercici de les competències delegades en relació a les matèries assignades,
la direcció, coordinació i gestió de l'àrea corresponent.
- La incoació, impuls i instrucció dels expedients que corresponguin a l'àrea
delegada.
- La competència per a la signatura de propostes i dictàmens necessaris per la
gestió
- Proposar, gestionar i executar tota classe de contractes, concessions i
convenis, i en concret el control, l'impuls, la supervisió de l'execució,
l'aprovació de les certificacions d'obres i serveis, les recepcions, la incoació i
resolució d'expedients
- La direcció i coordinació del personal adscrit als serveis integrats en cada

àrea, llevat de les facultats en matèria de recursos humans.
- La proposta, tramitació i seguiment de les subvencions i convenis, sense
perjudici de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local.
- La responsabilitat derivada de l'aplicació i compliment de la normativa sobre
protecció de dades de caràcter personal en les matèries de la seva àrea.
En particular:
-ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Presidència
-Gestió ordinària temes alcaldia
-Gestió de protocol municipal i relacions institucionals
-Coordinació i gestió registre entitats
-Relacions amb Circuit
-Representació en òrgans de societats de les quals formi part l’Ajuntament
Planificació Estratègica
-Gestió projectes estratègics
-Programa actuació municipal
Participació Ciutadana, bon govern i transparència
- La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats municipals en
matèria de participació ciutadana.
- La promoció i el foment del teixit associatiu local.
– El foment de la participació ciutadana en l’actuació municipal i accés a la
informació pública
-Publicitat activa
-Portal de transparència
-Coordinació i direcció Consell de Poble
AREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE
Planejament i gestió urbanística.
- L’impuls de la tramitació dels expedients relatius a l’aprovació del pla
d’ordenació urbanístic municipal.
- L’impuls de la tramitació dels expedients relatius a l’aprovació de les
modificacions del planejament general vigent i del planejament derivat.
- L’impuls en la gestió de la tramitació dels expedients relacionats amb el
planejament urbanístic i les seves modificacions.
- Les actuacions encaminades al foment de la participació pública en el
planejament.
- L’impuls de la tramitació dels expedients d’aprovació dels instruments de gestió
urbanística, així com la realització dels actes de tràmit necessaris per a la seva
execució.
- L’impuls de la tramitació dels expedients de projectes d’urbanització i dels
complementaris vinculats al planejament.
- La representació de l’Ajuntament davant el registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores.
- L’impuls dels expedients de delimitació, alteració i atermenament del terme
municipal i la proposta a l’òrgan competent per a la seva resolució.
- La coordinació i seguiment de la implantació d’infrastructures supramunicipals
que incideixen en el municipi.
- L’impuls de la tramitació d’expedients d’ocupació directa.
- La tramitació de tots els actes referits a llicències urbanístiques i d’ús del
sòl així com les tramitacions pel que fa els actes d’intervenció de comunicacions
prèvies i declaracions responsables relatives a edificacions i ús del sòl i del
subsòl.
- Seguiment de llicències d’obres menors i de llicències de primera utilització i
ocupació d’edificis.
- La direcció de la inspecció urbanística i dels expedients de protecció de la
legalitat urbanística per motiu d'infracció de la normativa urbanística, així com
de les ordres d’execució previstes a l’art. 197 TRLU, que inclou les d’execució
subsidiària i la imposició de multes coercitives i dels expedients sancionadors per
motiu d’infracció de la normativa urbanística.

Obres i projectes. Via pública
- Coordinar i gestionar els projectes relatius a la renovació i millora de les
vies públiques.
- Coordinar i gestionar els projectes relatius de parcs i jardins.
- La tramitació i proposta d’aprovació dels projectes d’urbanització, dels
projectes d’obres complementàries d’urbanització no incloses en planejament o en
una llicència d’obres.
- L’impuls de la gestió i la proposta de contractació, en el seu cas, de la
confecció i execució dels projectes que estiguin dirigits a la nova creació o gran
rehabilitació dels edificis de titularitat municipal.
- L’impuls de la gestió i la proposta de contractació, en el seu cas, dels
projectes d’obres de renovació i millora de les vies públiques i espais públics,
inclosos parcs públics.
–En general, la tramitació i proposta d’aprovació dels expedients de contractació,
així com la resolució dels relatius a obres.
- Concessió, denegació i modificació de llicències de guals i gestió d’activitats
connexes.
- Direcció de la brigada municipal
Serveis bàsics i activitats
-Enllumenat
-Cementiri
-Recollida i gestió de residus
-Neteja viària
-Abastament aigua potable
-Clavegueram
- L’impuls dels actes administratius d’intervenció d’activitats sotmeses a
comunicació prèvia i/o declaració responsable, entre elles les incloses a l’annex
III LPCAA, de les llicències ambientals incloses als annexos II (excepte aquells
tràmits que realitza el Consell Comarcal del Vallès Oriental) i dels informes
d’avaluació ambiental que fixi les determinacions a incorporar en els projectes
d’equipaments i serveis municipals, activitats de l’annex II LPCAA i de les
llicències d’establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’activitats de
caràcter permanent, d’activitats no permanents desmuntables, establiments de
caràcter especial i espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari, regulats a la Llei 11/2009 i Decret 112/2010.
- La direcció dels expedients sancionadors.
Habitatge
-L’impuls de la tramitació de les actuacions relatives a instruments de política
de sòl i habitatge
-Oficina Local Habitatge
-Pla local d’habitatge
Qualitat ambiental i gestió energètica
–Les actuacions encaminades a la implantació de polítiques d'estalvi energètic i
el foment d'energies alternatives.
Sostenibilitat i Espais naturals
- La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats relacionats
directament amb el medi natural.
- La coordinació i gestió dels programes a desenvolupar en matèria de recuperació
ambiental i d'educació ambiental.
- El desenvolupament de programes de control ambiental.
- La direcció dels expedients sancionadors per infracció mediambiental, d'acord
amb la legislació sectorial.
– Gestió i funcionament del horts urbans municipals
Biodiversitat
-Control dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges
urbans i de les plagues.
- La gestió del cens municipal d'animals de companyia, les tasques d'inspecció i

vigilància i la recollida, recuperació i acolliment d'animals abandonats.
- Seguiment de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos
gossos.
Promoció Econòmica i Ocupació i Consum
- La coordinació, gestió i execució dels programes i serveis en matèria de
promoció de l’activitat econòmica, d'iniciatives empresarials, de dinamització de
l'economia social i cooperativa, d'emprenedoria corporativa i de treball autònom,
de formació per a l'ocupació i el reciclatge de treballadors/es, d'orientació i
inserció laboral i, en general, tots els projectes de foment de l'ocupació i
millora de l'ocupabilitat de les persones.
- La preparació, proposta de convenis de col—laboració amb persones físiques i
jurídiques per a la realització d'accions en matèria de promoció econòmica i de
foment de l'ocupació.
- La preparació, proposta de col—laboració amb les empreses i/o institucions per a
la realització de pràctiques formatives en context productiu dels alumnes
d'accions de formació per a l'ocupació.
Turisme
- La coordinació, gestió i execució dels programes i serveis en matèria de comerç
i turisme.
- La preparació, proposta de convenis de col·laboració amb persones físiques i
jurídiques per a la realització d'accions en matèria de dinamització comercial.
Mobilitat i Transport
- Planejament i proposta en matèria d’ús i utilització de les vies públiques per
una major compatibilitat entre vehicles, vianants i altres usuaris.
- Planejament i proposta en matèria de programes d’aparcament de vehicles.
- Planificar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions en matèria de
transports.
– Efectuar el seguiment de la planificació d'infraestructures.
-Mitjans de transport alternatius
ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA.
Hisenda
- La superior direcció dels serveis d’Intervenció General i Tresoreria, sense
perjudici de les funcions que corresponen legalment als seus titulars.
- La determinació de les tècniques pressupostàries per a l’elaboració, gestió i
avaluació del seguiment del Pressupost municipal.
- La definició i manteniment de l’estructura pressupostària i el seguiment del
procés d’execució del pressupost.
- Ordenar la incoació dels expedients de modificació del pressupost municipal i
elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent per a la seva aprovació.
- Proposta de les operacions de crèdit i tresoreria per a la resolució per l’òrgan
competent.
– Contractació de petites obres de manteniment i conservació , subministraments i
serveis.
- Gestió de cessió de material
Recursos Humans
- La direcció del Departament de Recursos Humans.
- Seguiment dels nomenaments, contractacions, preses de possessió, declaracions de
situacions administratives, permutes i cessament de personal funcionari de
carrera, de personal interí i de personal laboral per temps indefinit o temporal.
Seguiment de la incoació i tramitació d'expedients disciplinaris a tot el
personal de l'Ajuntament
- L’aplicació del règim de llicències, permisos, jornada de treball i horaris de
tot el personal.
- El disseny, execució i control pressupostari del pla de formació de
l’Ajuntament.
- L’autorització d’assistència del personal de la corporació a les accions
formatives
- Aprovació dels convenis de formació en favor del personal de l’ajuntament amb
altres ens i institucions quan no comportin despesa.

- Distribució de les retribucions complementàries que no són fixes i periòdiques
dins de les quanties globals aprovades pel Ple de l'Ajuntament de forma genèrica o
incloses al pressupost anual i el reconeixement del grau personal.
- Aprovació i pagament d'hores extraordinàries o gratificacions al personal de
l'Ajuntament per serveis especials.
- Convocar processos selectius i de provisió de llocs de treball de personal
municipal, tant de caràcter fix com temporal.
- Adscripció i remoció del personal laboral i funcionari als llocs de treball
reservats per al seu exercici, així com les adscripcions provisionals i les
habilitacions de personal.
- Determinar l'horari dels diferents serveis i del personal que hi estigui
adscrit, així com la distribució de la jornada laboral.
- Preparació i proposta de convenis amb entitats docents locals i altres
institucions educatives per a la realització de pràctiques d'alumnes sense
contraprestació econòmica.
- La promoció, el desplegament i l'execució dels acords amb el personal funcionari
i els convenis col·lectius amb el personal laboral.
- La gestió de les nòmines del personal, així com del règim de la seguretat
social, la gestió econòmica i administrativa de les prestacions socials i les
bestretes en els termes establerts a la normativa que sigui d’aplicació.
- La gestió de les nòmines dels membres de la Corporació, així com del règim de la
seguretat social o mútues de classes passives.
- El desplegament del pla de prevenció de riscos laborals i la seva integració.
- L’execució, coordinació i supervisió de les avaluacions de riscos, les
planificacions, les mesures d’emergència, la informació, la formació, els
procediments els protocols, les instruccions operatives i totes les actuacions
relacionades amb la prevenció de riscos.
- La gestió de la vigilància de la salut.
- La seguretat i la salut de tot el personal municipal.
- La supervisió coordinada de les actuacions encaminades a l’aplicació de la
normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Tecnologies i comunicacions
- L'avaluació de les necessitats en la gestió de les xarxes de telecomunicació del
municipi
- Les actuacions encaminades a la promoció de les tecnologies de la informació i
la comunicació pels ciutadans
- La implantació de projectes, i en particular els d’administració electrònica.
Seguretat Ciutadana
- La coordinació efectiva de la Policia Local.
- La coordinació efectiva i direcció de l’ordenació, senyalització i la gestió del
trànsit.
- La direcció, gestió i execució d’actuacions adreçades a garantir i augmentar la
seguretat viària en el municipi.
- La gestió de la vigilància i control de l’espai públic, instal·lacions i
dependències municipals.
- L’exercici de les funcions administratives a fi d’assegurar el compliment dels
reglaments, de les ordenances municipals, dels bans, de les resolucions i de les
altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
- Desenvolupament, gestió i execució de les activitats de seguretat ciutadana
establertes per la Junta de Seguretat Local.
- La gestió de convenis amb d'altres administracions per a matèries de trànsit i
d'altres relacionades amb la seguretat ciutadana.
- Autoritzacions per a la concessió d'armes d'aire comprimit i diana, d'acord amb
la legislació específica vigent.
- La col·laboració en relació amb l’educació vial.
– Totes aquelles altres competències atribuïdes per la Llei reguladora de les
policies locals i la Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
Protecció civil
- L’elaboració, proposta i revisió, a petició de l’alcaldia com a màxima autoritat
local en aquesta matèria, del pla bàsic d’emergència municipal, dels plans
específics municipals o qualsevol altre instrument de planificació de protecció
civil d’àmbit municipal.

- La coordinació amb la resta d’administracions públiques amb competències en
matèria de protecció civil.
- L’impuls i proposta d’actuacions adreçades a la prevenció, correcció i/o
reducció dels riscos amb l’objecte de protegir la població i augmentar la capacitat
d’autoprotecció.
- Les relacions i coordinació amb l’Associació de Protecció Civil
Comunicació
La coordinació de les polítiques de comunicació de l’ajuntament.
- La direcció i coordinació dels continguts del web municipal, Crònica, Agenda,
difusió dels actes i comunicats de premsa.
- Relació amb mitjans.
- La direcció de les actuacions de promoció i gestió de la imatge corporativa de
l’Ajuntament.
Protecció Civil
Informàtica i Administració electrònica
- La coordinació i direcció dels serveis informàtics municipals.
- L'avaluació de les necessitats en la gestió de les xarxes de comunicació, veu i
dades, per a la contractació de subministraments i els serveis destinats a la
renovació, nova implantació o desenvolupament d'aplicacions així com la millora
dels mitjans informàtics i de telecomunicacions dels quals disposa l'Ajuntament.
- L'administració de la base de dades corporativa.
- La gestió de les xarxes de telecomunicacions de l'Ajuntament.
- La direcció i coordinació tècnica del web municipal i de la seu electrònica.
- Les actuacions encaminades a la promoció de les tecnologies de la informació i
la comunicació.
- La implantació de projectes, i en particular els d’administració electrònica.
- La direcció, coordinació i implantació de les mesures de seguretat necessàries
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Serveis d'Atenció ciutadana
- La coordinació i direcció de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana
ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
Serveis Socials
- La prestació i gestió dels serveis socials bàsics d’acord a la Llei d’autonomia
personal i atenció a la dependència i a la Llei de serveis socials de Catalunya.
- La formulació, proposta i gestió d’atorgament de prestacions d’urgència social.
- La gestió dels serveis socials d’acord amb la Cartera de serveis socials i el
Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya..
- La col·laboració amb les diferents administracions amb competències
en
l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria de serveis socials.
- Impulsar i gestionar el Pla local d’inclusió social.
- Facilitar la tramitació de les prestacions i serveis per a persones amb
dependència, l’elaboració dels Programes individuals d’atenció (PIA) i la seva
gestió i seguiment.
- La gestió i el funcionament dels diferents serveis socials municipals que es
presten a la ciutadania: serveis de proximitat, d’orientació i suport,
especialitzats (SAD).
- L’actuació i coordinació amb la resta d’administracions competents davant
problemàtiques d’infants i/o adolescents en situacions de risc social.
– La tramitació i proposta de les beques de menjadors escolars, escoles bressol i
lleure infantil i bonificacions a impostos i taxes municipals.
Nova ciutadania
-Polítiques d’integració
-Acció comunitària
Salut Pública
- Les actuacions derivades del control sanitari en general, i especialment la
gestió dels risc per la salut en relació a contaminació del medi ambient, aigües
de consum públic, als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les

piscines,
dels productes alimentaris en les activitats de comerç minorista- La
coordinació, gestió i execució dels programes, activitats i serveis municipals de
salut pública i consum.
-La tramitació dels expedients sancionadors per infraccions de la normativa en
matèria de seguretat alimentària
- La coordinació amb els centres de salut dependents d'altres administracions.
- L’impuls en la gestió de la tramitació dels expedients sancionadors
Feminisme i igualtat
- La direcció i gestió del servei d’informació i atenció a les dones.
- La coordinació, gestió i execució de programes i activitats referents a la
promoció de la dona.
- El foment de les mesures que afavoreixin l’eliminació de la desigualtat i
l’increment de la presència de la dona en els diferents àmbits de la vida social i
en els processos de presa de decisions.
- La coordinació del circuit local per a la prevenció i l'actuació contra la
violència masclista.
– La gestió i el seguiment del Pla d’Igualtat dona-home.
– La coordinació i gestió dels programes en matèria de solidaritat i cooperació.
Capacitats diverses
–Gestió i seguiment del centre municipal “El Trencadís”
-Relacions amb associacions i institucions
Civisme i convivència
-Seguiment execució ordenança de civisme
-L’impuls en la gestió de la tramitació dels expedients sancionadors
Cooperació i solidaritat
- Coordinació i planificació de la sectorial de cooperació per a la distribució
del 0,7.
- Promoció i desenvolupament de festes o actes de solidaritat i campanyes.
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
Gent Gran
–
-

La coordinació i seguiment dels programes d’atenció a la gent gran.
La coordinació de les actuacions en matèria d’Acció Social.
Gestió i seguiment del Casal de la Gent Gran.
La gestió i seguiment de la Residència Can Dotras.

Cultura i Patrimoni Cultural
- La coordinació, gestió i execució de programes i activitats culturals i
recreatives.
- La gestió i funcionament dels equipaments culturals municipals.
- L’elaboració, seguiment i control de convenis i altres acords municipals amb
tercers en matèria d’activitats, programacions i equipaments culturals.
- La coordinació, gestió i execució de les actuacions derivades de la gestió del
Museu i Arxiu històric.
- La signatura dels precontractes per a la celebració d'actes.
- La coordinació, gestió i execució de programes i activitats de MÓNS OBSERVANS.
-Projecte de recuperació memòria municipal.
Festes i tradicions
- Coordinació, gestió i execució de la programació.
- Promoció i desenvolupament de festes populars i tradicionals.
Esports
- La promoció i foment de l’activitat física i l’esport, especialment en els
àmbits escolar, extraescolar i de pràctica saludable.
- La coordinació, gestió i execució de programes, activitats i serveis de

l’activitat física i esportiva.
- La gestió i el control de les instal·lacions i equipaments esportius municipals.
- La col·laboració amb altres ens públics o privats, especialment del teixit
associatiu, mitjançant l’elaboració, seguiment i control de convenis i altres
acords que facilitin el foment i la pràctica d’activitat física i esportiva en el
municipi.
- Organització, gestió i coordinació amb les escoles per l’ús de les
instal.lacions.
Infància i Joventut
- La coordinació, gestió i execució de programes, convenis i activitats en matèria
de joventut i infància.
- La promoció, foment, actuacions i relacions amb les entitats.
- La gestió i funcionament dels serveis al centre juvenil “L'estació”.
- La gestió i el seguiment del Pla de Joventut.
Educació
- L'organització i el funcionament de l'escola bressol municipal.
- El seguiment i resolució del procediment d’inscripció en els centres
d’ensenyament del primer cicle d’educació infantil.
- La definició de les necessitats relatives al manteniment i la conservació dels
centres d'educació infantil, primària, educació especial i formació de persones
adultes.
- La representació municipal als Consells escolars de centre i el seguiment de les
actuacions que se’n desprenguin. Organització i funcionament del Consell Escolar
Municipal.
- La coordinació, gestió i execució de programes i convenis per a actuacions
derivades de les activitats dels centres d'educació infantil, primària, educació
especial i formació de persones adultes.
- Les actuacions derivades de la participació i la cooperació en la programació
dels ensenyaments dels diferents nivells educatius (AMPAS).
- Règim i autorització d’ús dels centres educatius de primària fora de l’horari
escolar.
3. Delegar de forma indistinta en tots els senyors Regidors d’aquest Ajuntament:
Pedro Rodríguez Rodríguez
Ariadna Ojeda Lafuente
Lluís Estebán García
María Mar Hernández Sánchez
Alfonso Jiménez Martín
Marta Ibáñez Abril
Jordi Manils Tavío
Marcel Comas Subirà
Mari Cruz Ramal Mata
Alba Serrano Pérez
José Benach Ductuyat
Silvia Guerrero Escribano
Albert Monserrat i Soldevila
les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil,
en la nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar
els matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per autoritzar matrimonis civils,
sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.
4. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en
un altre òrgan o regidor.
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en
la part expositiva del text següent:
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en
virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret núm. ................, de data .............”
Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta

Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir
informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per
tant,
d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.
5. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors
delegats,
aquesta
Alcaldia
assumirà,
directament
i
automàticament,
les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a
aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució,
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
6. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptades les
atribucions delegades de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació i publicar-la la
Butlletí Oficial de la Província
7. Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals."

Vist que és convenient i necessari donar compte d'aquestes resolucions.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això l'Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent
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Donar compte de les resolucions presses per l'Alcaldia en data 31 de març
de 2020 en relació a la modificació del cartipàs municipal com a
conseqüència del pacte entre PSC-CP i ERC-AM relatius a:
- Nomenament de Tinents d'Alcalde
- Nomenament dels membres que integren la Junta de Govern Local i
- En quant a les delegacions efectuades per l'alcalde als regidors.

L’Alcalde comenta que els dos punts anteriors són conseqüència d’aquest
tercer. Diu que com ja se sap PSC i ERC han arribat a un pacte de govern.
Fruït d’aquest pacte el senyor Monserrat s’incorpora al govern municipal
com a 1r Tinent d’Alcalde i amb la responsabilitat de l’Àrea de promoció
econòmica, comerç i turisme.
A continuació pren la paraula el senyor Pep Benach, portaveu del grup
municipal FEM. Diu que el passat dia 1 d’abril van rebre
via correu
electrònic el decret d’alcaldia comunicant que s’ha formalitzat un pacte
entre els grups del PSC i ERC, es pregunta: calia fer-ho ara amb tota la
ciutadania de Montmeló confinada a casa? Certament, diu,
és una opció i
decisió ben lícita...però ara? En aquesta situació tant crítica? Per molt
que s’hagués aprovat entre partits abans de la situació actual, reitera,
se’ls comunica el dia 1 d’abril.
I no, reitera, no estan fent servir
aquest delicat moment per fer una crítica populista, tot el contrari, estan
valorant un acord com el que s’ha produït i, sinó s’hagués fet oficial en
aquest moment, ara mateix no estarien dedicant tres punts d’aquest ple al
pacte realitzat, i segurament ho podríem dedicar a prendre decisions envers
a la ciutadania de Montmeló sobre la situació actual.
Per tant, diu que els costa esbrinar les causes, les raons, els motius que
han fet precipitar aquests fets. És obvi que aquest pacte aporta “majoria

absoluta” al plenari i “estabilitat” a l’equip de govern i podria ser
justificable, però fins ara el debat i el consens han estat les claus per a
la bona entesa... ja fa gairebé 10 mesos de les passades eleccions
municipals i cal remarcar l’esforç, per part de totes les forces amb
representativitat, de treballar de forma diferent, de dialogar, escoltar i
debatre els diferents temes aportats als plens, a les comissions de treball
i així poder aprovar reglaments, ordenances i els pressupostos municipals.
Aquest pot ser un dels motius que pot trencar la bona entesa que s’ha
tingut fins ara entre tots els grups, perquè es obvi que s’entra en una
nova situació, una nova etapa que pot o no estar condicionada per aquesta
situació. També pel fet que les negociacions amb Canviem per formar govern
no hagin arribat a bon port, negociacions que, diu, no sabíem de la seva
existència fins a la publicació del Crònica del mes de març, on desprès de
llegir l’article d’opinió del grup Canviem van intuir que havia existit
alguna negociació amb el PSC per formar govern, i no, el seu grup en cap
moment ha estat informat d’aquestes negociacions, tot el contrari del que
s’ha publicat en les notícies de la web municipal, on l’equip de govern
assegura que tots els grups de l’oposició sabien d’aquestes negociacions.
Per tot això diu que els hi costa donar crèdit a les paraules de l’equip de
govern dient que continuaran treballant perquè les polítiques de Montmeló
siguin el màxim de consensuades i recullin el màxim de sensibilitats
possibles.
Esperen estar equivocats pel benefici de la ciutadania de
Montmeló. Per altra banda diu que també els costa creure en les paraules
del nou 1r tinent d’alcalde referides a que “primer són les persones més
enllà de les idees”, una incongruència, quant en l’anterior mandat van
trencar el mateix pacte per “dignitat amb el poble català”, o potser en
aquella època ERC necessitava defensar les seves idees per obtenir persones
de cara a les passades eleccions?, i ara perquè d’aquest pacte? Perquè si
no estàs en el govern es més difícil incidir-hi? Doncs ells pensen que serà
molt més difícil incidir amb la dimissió del 70% dels membres de
l’executiva local d’ERC per les formes de formalitzar aquest pacte.
Per tant, valoren que és un pacte que queda debilitat per la pèrdua
d’actius de gran valor pel municipi, un valor que fins ara teníem. Diu que
s’ha tingut fins ara la gran oportunitat de fer les coses d’una manera
diferent, una forma de treballar que feia molts anys que no s’havia produït
en aquest Ajuntament. Perquè des de FEM sempre han cregut que una altra
manera de fer és possible, i diu que així continuaran, perquè aquesta és
justament la proposta que FEM va fer a l’inici per poder fer més governable
aquesta legislatura, confrontar els programes de les diferents formacions,
consensuar els punts forts de cadascú per tal de sumar, per tal d’arribar a
acords i propostes on la majoria de la ciutadania s’hi pugui sentir còmode,
fomentant per davant de tot la participació i la transparència per davant
dels interessos polítics i personals, tal com queda recollit en el pla
d’acció de FEM i reitera que així continuaran.
A continuació pren la paraula el senyor Marcel Comas del grup municipal
CANVIEM. Diu que ells també coincideixen amb el grup de FEM en el sentit
que potser no era el millor moment de fer canvis en l’equip de govern amb
la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19. Ni tampoc la forma
de presentar aquest pacte ha estat l’adequada. Diu que desconeixen el
contingut polític programàtic d’aquest pacte. Diu que més enllà de les
formes i el moment, han estat decebuts d’aquest pacte perquè de tots és
sabut que l’opció del seu grup era un altre. Decebuts perquè abans de les
eleccions i després s’havien reunits amb tots el grups que ara formen el
plenari i és sabut que la seva formació apostava per un govern d’esquerres
ampli i divers, més fort, que mirés més al present i al futur: el que
s’havia anomenat Pacte de la Concòrdia, que s’ha demostrat que és possible
a nivell estatal i a d’altres nivells. Fa dos anys, quan en Pere Rodríguez
va prendre possessió com alcalde, ja van tantejar un canvi d’etapa amb la
presentació de 25 propostes que consideraven que calia d’un major consens,
de parlar
amb totes les forces polítiques, perquè eren reptes molt
importants pel municipi de Montmeló. I ara, diu, se’ns ha afegit un altre
repte que és prioritari i que ens alarma a tots que és aquesta crisi
sanitària del COVID-19
i les crisis derivades d’aquesta. Amb més motiu

pensen que caldria un govern més divers, més ampli i més fort. Sembla que
es torna al passat més recent del PSC: a buscar el pacte que més s’assembli
per a que el PSC tingui majoria absoluta. Esperen que no sigui així, que el
que s’ha avançat en aquests dos anys no es tiri enrere. Que el que s’ha
guanyat en comunicació, en respecte, en normalitzar les relacions entre
govern i oposició en aquests dos anys no es tiri enrere. Diu que ells
continuaran amb la mà estesa, com han estat fent fins ara per millorar la
vida dels montmelonins i montmelonines
que és, al fi i al cap, pel que
estan aquí. Ara mateix, amb l’objectiu i preocupació centrada en tots els
esforços per ajudar a acabar amb l’emergència sanitària i afrontar la crisi
social i econòmica que se’n deriva i que segurament serà molt devastadora
pel nostre poble. Per tant, diu que seguiran sumant des de l’oposició.
Intervé a continuació el senyor Albert Monserrat portaveu del grup
municipal ERC-AM. Explica que ERC I PSC han signat un pacte de govern per
al que queda de legislatura. Comenta que després de les eleccions de 2019,
amb l’obtenció d’un regidor, ERC va establir una ronda de contactes amb
tots els grups municipals per a tractar sobre possibles pactes de cara a
governar a Montmeló. Diu que al no arribar a cap acord sòlid, van decidir
quedar-se a la oposició. Durant aquests mesos, la sintonia general ha estat
bona i s´ha arribat a aprovar els pressupostos per al 2019 de manera
unitària al ple (fet que no es donava des de feia molt temps); també s’han
aprovat les ordenances fiscals i el reglament de serveis socials entre
d’altres. Diu que la comunicació amb l’equip del PSC ha estat bona i que
se’ls ha convocat a participar a diversos debats sobre el funcionament del
govern. El contacte entre l’alcalde i el regidor d’ERC ha estat constant i
transparent. Diu que fa poques setmanes es van assabentar de la intenció
d’un dels grups de l’oposició d’arribar a un pacte de govern, el que els
deixaria fora de tot debat i amb una força limitada dins el plenari.
Explica que és llavors quan comença una negociació amb el PSC que va posar
sobre la taula una proposta d’acord, i un cop aprovada per seu nacional i
seu comarcal, es va signar. Aquest acord inclou la 1a tinença d’alcaldia
per a ERC i les regidories de promoció econòmica, consum, comerç i turisme.
Incorporació al consell rector de Can Dotras i la representació a:
l’Associació Catalana de Municipis, Associació de Municipis per a la
Independència i Consorci per a la Normalització Lingüística.
Creu que és hora d’assumir responsabilitats i fer servir les eines de
govern en benefici dels ciutadans i ciutadanes de Montmeló. Diu que ens
trobem en una situació difícil i la regidoria de promoció econòmica tindrà
un paper essencial a l’hora de prendre mesures per a tornar a incentivar la
activitat a nivell de comerços, indústries i persones usuàries de la borsa
de treball.
ERC Montmeló seguirà defensant els seus ideals republicans i de país, però
també els drets de tots els habitants de Montmeló, tinguin els ideals
polítics que tinguin. Remarca que en política municipal, el primer són els
nostres veïns, el primer són les persones.
Per altra banda diu que el regidor d’ERC no tindrà dedicació remunerada, i
renuncia a les retribucions per assistència mentre duri el confinament, per
que aquests diners puguin anar destinats a fins socials.
Sobre les valoracions fetes per part de la resta de grups municipals amb
representació al ple i les de Junts x Montmeló,
diu que escoltaran i
aprendran de totes les critiques constructives que els puguin fer. El que
no acceptaran és que es faci servir el delicat moment en que ens trobem
degut a la crisi del COVID-19 per a fer crítica partidista sobre un pacte
que va ser aprovat abans del confinament i un cop aprovat per seu comarcal
i nacional es va signar. Diu que es posen a disposició dels nostres veïns i
veïnes per a treballar conjuntament i fer de Montmeló un Municipi
d’esquerres, inclusiu, i de progrés.
A continuació és el senyor Lluís Esteban, portaveu del grup municipal
PSC-CP, qui pren la paraula. Diu que començarà per la part final de la

intervenció del senyor Comas relativa al tarannà dialogant de l’equip del
govern del PSC. Diu que ell l’ha vist sempre aquest tarannà, i no parla
solament de quan ha estat regidor, sinó de molt abans. Diu que quan s’ha
trencat el diàleg ell diria que no ha estat per l’aptitud del PSC, però, es
congratula, a l’igual que el senyor Comas, que el clima hagi millorat, que
el diàleg sigui més fluid, perquè ajudarà a la governança del municipi. En
quant a la crítica del pacte pel moment en què ens trobem, diu, no deixa de
ser un recurs fàcil perquè la feina no s’ha deixat de fer, al contrari,
tots aquests dies, des que s’ha decretat l’estat d’alarma, els esforços i
dedicació han estat al màxim. Per altra banda pensa que per valorar si
l’aptitud dialogant del govern ha canviat o no
per aquest pacte cal
esperar a fer aquesta crítica per quan es presentin propostes. Encara
queda, diu, però quan arribi l’aprovació de les ordenances fiscals o els
pressupostos es farà el mateix que es va fer a l’any 2019: es debatran els
temes i les propostes presentades pels diferents grups. Llavors serà el
moment de valorar si aquest diàleg ha deixat d’existir o si l’aptitud ja no
és la mateixa. Però no ara.
L’Alcalde vol afegir
alguns comentaris. Pel que fa a la intervenció del
senyor Comas, li diu que ells saben que amb CANVIEM s’ha estat a prop.
Que ell creu que tenen moltes coses en comú, tan respecte al projecte de
poble com al projecte ideològic més enllà de Montmeló. Comenta que ell
manté aquesta entesa i intentarà consensuar amb totes les forces polítiques
els projectes estratègics de poble. Pel que fa a la intervenció del senyor
Benach, diu que li va sorprendre molt la reacció del seu grup a la notícia
del pacte. Què Esquerra s’incorpori al govern, es pregunta, trenca l’entesa
que havia fins ara? En tot cas, l’entesa la trencaran les propostes amb
les que no estiguin d’acord. La seva mà estesa continuarà estant estesa.
Per tant, diu,
vostès podran votar el que creguin en cada plenari en
funció en si estan d’acord o no. Si s’arriben a acords serà fantàstic
perquè serà Montmeló qui es beneficiarà i si no votaran en contra, i no
passarà res. Respecte al comentari que no era coneixedor d’aquestes
negociacions, pensa que ell no havia d’informar dels contactes que ell, com
a partit, tingui amb d’altres partits, en tot cas, serà qüestió del seu
partit amb els partits amb qui es parla. I també li diu que els telèfons
tenen doble direcció. Malgrat això, les portes sempre han estat obertes i
continuaran obertes. La voluntat d’arribar a acords per part de l’equip de
govern no ha canviat.
El senyor Benach diu que vol intervenir per aclarir algun concepte que creu
no s’ha entès. Primer de tot és que no estan criticant el pacte, del qual
en tenen coneixement des de l’1 d’abril. Pensa que amb la bona entesa que
havia hagut fins ara creu que hagués estat bé una trucada per informar que
s’estava en negociacions. Hagués estat un detall. Tampoc estan dient que
s’hagi trencat l’entesa. Pensa que s’ha trencat la bona dinàmica de feina
que s’estava portant fins ara. O al menys ells pensaven que portaven una
bona dinàmica de treball. Està clar que tothom haurà d’assumir les
responsabilitats i funcions que passarà a fer a partir d’ara. Ells
continuaran amb la seva proposta perquè FEM és això.
L’alcalde vol fer constar que amb FEM s’havien reunit en dos ocasions i es
va parlar de la possibilitat d’incorporar-se al govern. En aquell moment no
va ser considerat adequat, per la raó que fos, però que no sigui dit que no
havien fet aquest primer pas des del primer dia.
El senyor Benach aclareix que la primera reunió va ser just després de les
eleccions i la segona cap a l’octubre quan van comunicar que estaven en un
procés d’organització intern del grup i no veien convenient parlar d’un
possible pacte. Per això valoren encara més, ja que s’havien trobat, el fet
d’una trucada comunicant que s’estava portant a terme una negociació.
_____________________

4.

DONAR COMPTE DE LES MESURES ADOPTADES PER LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ
DE CRISIS SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

Per tal de gestionar la situació de crisis sanitària
COVID-19 s'han resolt els següents Decrets d'Alcadia:

ocasionada

pel

- En data 16 de març de 2020,
"DECRET DE L'ALCALDIA
Davant de la situació provocat pel Coronavirus i tenint present les indicacions
donades des de diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat,
l'ajuntament de Montmeló pren tot un seguit de mesures que seran d'aplicació a
partir de dijous 12 de març de 2020.
En conseqüència i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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
R E S O L C
Primer. Activar el Procicat en fase d'emergència 1
Segon. Constituir el Comitè de coordinació de l’Ajuntament de Montmeló amb
l’objectiu de fer el seguiment de la situació d’expansió del coronavirus
SARS-COV-2.
Aquest Comitè està integrat per:
-

L’alcalde
Primer tinent d’alcalde
El Gerent de l’Ajuntament
Cap de la Policia Local
Tècnica de Salut
Tècnica d’Acció Social
Tècnica de recursos humans
Enginyer Municipal
Tècnic auxiliar Via Pública i Manteniment
Tècnica auxiliar de Comunicació

Tercer. Definir i analitzar les diferents àrees crítiques que s'estableixen com:
- Acció Social
- Personal de Can Dotras
- Informàtica
- Oficina d'atenció a la ciutadania
- Policia Local
Quart. Definir com cal actuar en cadascuna d’elles:
Acció Social
Atenció directa a la persona usuària i persones vulnerables via telefònica
S’instal·larà una bústia per tal que les persones vulnerables puguin presentar
documentació en cas que sigui necessari.
S'estableix personal de guàrdia durant el cap de setmana per si cal atendre algun
tipus d’urgència.
S'anul·la el servei d'Atenció Domiciliària com a mesura de prevenció a la persona
usuària. El departament farà valoració dels casos que siguin imprescindibles.
Les treballadores familiars passen a situació de reserva del personal de can
Dotras.
Les auxiliars de la llar intensificaran el servei de neteja de la residència Can
Dotras.
Dinar en companyia
Es suspèn el servei a partir de divendres prèvia comunicació als familiars.
Activem el servei d'Àpats a domicili en casos que sigui necessari.

Casal de la Gent Gran
Es suspenen els tallers i es tanca l’equipament fins el dia 31 de març
La terapeuta donarà suport al departament d'Acció Social en tot allò que sigui
necessari.
Residència Can Dotras
S’analitzen possibles escenaris en cas de tenir alguna persona contagiada
resident.
Es farà recopilació de roba, material sanitari i plàstics per tal de fer front a
possibles casos d'aïllament.
Treballadores fan control diari de temperatura a tothom qui entri a la residència
inclòs el personal de l'equipament.
OAC, OLH i OMIC
Extremar les mesures de neteja en aquells aparells que siguin compartits per més
d’una persona.
Establir un punt d'informació i un únic punt de tramitació. Reduir l'horari
d'atenció al públic.
Cinta delimitadora per tal de mantenir la distància de seguretat recomenada.
Les persones en sala d'espera es recomanarà que ho facin a l'exterior de
l'edifici.
Informàtica
Elaborar un protocol per poder accedir des de casa al servidor Citrix per dur a
terme teletreball pel personal que ho necessiti
Recopilar tots els ordinadors portàtils existents per poder facilitar el
teletreball
Facilitar totes les eines TIC necessàries per afrontar el teletreball
La resta de departaments de l'Ajuntament, es recomana:
- Anul·lar totes les visites de gent de l'exterior fins a 31 de març.
- En la mesura del possible, fer reunions per Skype. Evitar, al màxim, el
contacte amb gent de fora de l'organització.
- Instar als responsables dels diferents serveis a preparar tasques per
poder treballar des de casa si es dona el cas.
Cinquè. Aprovar les mesures preventives següents:
1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs.
En general, s'atendrà a les indicacions sectorials que es dictaminin des del
Govern de Catalunya i del Govern Central:
- En el cas del centres escolars, s'atendrà a allò que estableixi el
departament d'Educació.
- En el cas de les activitats esportives, s'atendrà a les indicacions que
està donant el Govern.
Es tanquen i, per tant, es suspenen fins al dia 31 de març, revisable segons
l’evolució de la situació epimediològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi,
totes les activitats organitzades per l’Ajuntament i les entitats de Montmeló en
els equipaments municipals següents:
-

Biblioteca Municipal,
Casal de la Gent Gran,
Centre cultural La Torreta,
Escola Municipal de Música,
Centre de Formació d’Adults,
Sala Polivalent,
L’Estació Jove,
Espai sòcio-educatiu,
Museu Municipal,
Mons Observans,
Centre de Dia Can Dotras,
Pavelló Poliesportiu i pistes esportives i
Camp de Futbol Municipal.

Es desenvoluparan els plens municipals sense la presència de públic. Per al torn
de preguntes, es facilitarà una adreça de correu electrònic.

El mercat setmanal no sedentari també queda suspès fins a nou avís.
2. Mesures preventives en relació amb el personal municipal
S'elabora el procediment d’actuació per les persones treballadores de l’Ajuntament
de Montmeló i de la residència Can Dotras davant les situacions que es puguin
produir per l’efecte de Coronavirus SARS-COV-2. Aquest document ha estat validat
pel Comitè de Prevenció de Riscos i s'ha fet arribar a totes les persones
treballadores de l’Ajuntament de Montmeló i de la residència Can Dotras.
Es recomana a les treballadores i treballadors que tinguin més de seixanta anys o
problemes de salut, com ara una malaltia cardiovascular, respiratòria o diabetis
i, sempre que el lloc de treball ho permeti, el sistema de teletreball.
De la mateixa manera, qualsevol persona que tingui febre, tos, sensació de falta
d'aire i malestar general, tampoc no podrà comparèixer al seu lloc de feina i
resta obligada a comunicar-ho al departament de Recursos Humans.
Sisè. Habilitar un espai al web on s’hi anirà publicant tota
relacionada amb les mesures preses entorn a aquesta problemàtica.

la

informació

Setè. Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial cura de les
entitats de l'àmbit educatiu, social, cultural i esportiu. Emplaçar a la
ciutadania a mantenir la calma, recomanar aplicar les normes de protecció i seguir
les notícies a través del Canal Salut del Departament de Salut."

- En data 18 de març de 2020,

"DECRET DE L'ALCALDIA
Fets
El dia 30 de
malaltia del
d’importància
la seguretat
progressió de

gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb la
coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut publica
internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir
i la salut de la ciutadania, amb la finalitat de contenir la
la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a pandèmia.

La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, va
adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, pel
personal al servei de l’Administració General del ‘Estat.
Fonaments de dret
Vist que la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de
Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures
preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.
Vist que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va dictar la
resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals
per a la prevenció i control de la infecció pel SARS- CoV-2 (coronavirus).
Vist que l’Estat ha dictat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Vist l’informe de Secretaria de 17 de març de 2020.
Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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

RESOLC
1. Suspendre els terminis per resoldre expedients. No es tindran en compte des
del dia 14 de març fins que perdi vigència Reial decret 463/2020 de 14 de març,
a l’efecte de garantir els drets del ciutadà davant requeriments notificats amb
terminis.
2.
Suspendre els terminis
per la presentació d’ al·legacions i possibles
recursos a interposar davant l’Ajuntament. Es restauraran els terminis un cop
perdi vigència el Reial decret 463/2020 de 14 de març, sense perjudici de poder
realitzar els tràmits que el ciutadà consideri per mitjà de la seu electrònica i la
instància telemàtica, així com la notificació que l’Ajuntament pugui realitzar per
la mateixa via telemàtica dins el funcionament ordinari dels serveis mínims que
s’han establert.
3. Suspendre tots els terminis de presentació d’ofertes de les licitacions que es
troben publicades, per tal de garantir la concurrència i la possibilitat de
presentació d’ofertes. Es restauraran els terminis un cop perdi vigència el Reial
decret 463/2020 de 14 de març,
4. Suspendre les obertures dels sobres de les licitacions convocades per a les
adjudicacions dels contractes que havien esgotat el termini de presentació
d’ofertes. Aquestes obertures dels sobres que contenen les ofertes es realitzaran
un cop perdi vigència el Reial decret 463/2020 de 14 de març. Es publicarà en el
Perfil del Contractant als efectes de donar-ne publicitat els dies i hores
previstos.
5. Pel que fa a l’execució dels contractes ja adjudicats, es treballarà entre
contractistes i responsables de cada departament per a determinar la necessitat i
forma de la prestació o la seva suspensió, si s’escau."

- En data 24 de març de 2020,
"DECRET DE L'ALCALDIA

El dia 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb la
malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública
d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir
la seguretat i la salut de la ciutadania, amb la finalitat de contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a
pandèmia.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha aprovat un
seguit de mesures que inevitablement tindran un impacte sobre l’economia de les
famílies, dels comerços i d’altres activitats mercantils locals.
El Real Decret - Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha aprovat una sèrie de
mesures de recolzament als treballadors per compte aliè, famílies, col·lectius
vulnerables, empreses i treballadors autònoms.
No obstant, considerem que en l’àmbit de les competències municipals, i amb els
recursos disponibles, l’Ajuntament de Montmeló ha de mobilitzar-se també per
actuar davant les afectacions que la crisi originarà, per preveure amb antelació
efectes en el terreny administratiu, econòmic i social, i per assegurar la
capacitat de resposta de l’organització.
Aquestes previsions s’hauran de veure corregides i adaptades amb l’evolució de les
circumstàncies, però constitueixen un primer paquet de mesures locals de resposta
a l’impacte de la crisi sanitària.
Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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
RESOLC
Primer. Mesures de resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’activitat
econòmica.
1.

S’ordena a tots els serveis municipals, i en especial a les regidories
d’Hisenda i de Promoció Econòmica, Ocupació i Consum, que avaluïn les
afectacions que les mesures decretades en virtut del Reial Decret 463/2020 i
del Real Decret - Llei 8/2020, poden tenir en l’activitat econòmica del
municipi, i que elaborin una proposta d’accions de resposta des de les
competències municipals amb l’objectiu de complementar aquelles contemplades a
la norma.

2.

Sense ànim exhaustiu, cal revisar l’afectació i les possibles reduccions o
retorns en les taxes que suporten per serveis municipals els establiments
comercials, d’hostaleria i de restauració que han hagut de tancar les seves
portes per motiu de l’estat d’alerta: taxes de clavegueram, escombraries,
guals, ocupació de via pública per terrasses, ocupació de via pública (mercat
no sedentari, excepte alimentació), guinguetes i quioscs, etc.

3.

S’ordena a la regidoria d’Hisenda l’estudi per tal de d’avançar el pagament de
determinades factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de
dotar-los de liquiditat el més aviat possible, davant la reducció d’ingressos
que estan patint.

4.

Així mateix, s’ordena a la Gerència municipal i als departaments d’Hisenda i
de Promoció Econòmica Ocupació i Consum que estudiïn la tramitació i
aprovació, amb els requeriments que determinin, d’una subvenció o ajut, amb
caràcter extraordinari, pels esmentats establiments comercials, d’hostaleria i
de restauració, així com els empresaris individuals o persones jurídiques
obligats a suspendre les seves activitats a causa de la declaració de l’Estat
d’alarma.

Segon. Mesures de resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’economia familiar
.
5.

S’ordena a tots els serveis municipals que preparin l’anul·lació de tots els
rebuts i càrregues per tarifes, taxes o preus públics de serveis municipals
que han estat suspesos o tancats, i en el seu cas, la devolució dels imports
cobrats en tots aquells caso en què els serveis no s’hagin pogut prestar. A
tall d’exemple i sense ànim restrictiu, cal considerar: Escola Municipal de
Música, Centre de Dia de Can Dotras, tallers de la Torreta i Casal de la Gent
Gran, activitats dirigides del pavelló municipal.

6.

Es demana a la regidoria d’Hisenda preparar una proposta, negociada amb
l’Organisme de Gestió Tributària, de poder fraccionar fins a en 6 pagaments
les quotes d’IBI dels ciutadans que així ho sol.licitin, així com l’estudi de
la bonificació en els termes que recull l’Ordenança reguladora de les bases per
a la concessió de subvencions sobre l’import de l’Impost sobre béns Immobles,
per a aquelles persones propietàries que acreditin trobar-se en situació
d’atur o de reducció d’ingressos a causa la
crisi, provocada per la
declaració de l’estat d’alarma,
sempre i quan les propietats gravades no
siguin objecte d’arrendament o si, sent-ho, la propietat acredita haver
exonerat o reduït en els mateixos termes el pagament de la renda de lloguer als
arrendataris.

7. Es demana als departaments d’Esports i d’Infància i Joventut que estudiïn les
modificacions necessàries en els serveis de casal d’estiu i cursets de natació
de les piscines d’estiu, per tal d’avaluar-ne les afectacions en els mateixos.
8. Es demana als departaments de Territori i d’Acció Social que estudiïn
l’ampliació dels crèdits pressupostaris destinats a convocatòries de l’any 2020
d’ajuts per lloguer i altres de caràcter social, i si fos necessari, la
realització de convocatòries extraordinàries.

Tercer. Mesures de caràcter general.
9. Es demana a la Gerència i al departament d’Hisenda que analitzin amb detall les
afectacions que les mesures dels punts anteriors tindran sobre el pressupost
municipal i que preparin els escenaris convenients per obtenir els recursos
necessaris, amb les modificacions i altres operacions pertinents, per finançar
les indicades mesures i altres que poden ser necessàries properament. En
concret, es demana que s’estudiï l’establiment d’un fons específic al
pressupost de despeses destinat a cobrir necessitats derivades de les mesures
que es vagin aprovant.
10. Es demana a la Secretària general que, amb el suport de la Gerència i de la
resta de departaments, analitzi l’impacte del Reial Decret 463/2020 sobre els
contractes municipals vigents, amb la consideració especial de procurar reduir
dins del que permeti la normativa, l’afectació que l’aplicació d’aquell Reial
Decret pot tenir sobre l’ocupació relacionada amb els mateixos.
11. S’ordena l’ajornament
del pagament de la taxa de subministrament d’aigua
corresponent al 1r trimestre de 2020, fins el dia 1 de juny, amb la
possibilitat d’una nova prorroga, i es demana als departaments de Territori
d’Hisenda que estudiïn, de forma coordinada amb l’Agència Catalana d l’Aigua,
possible mesures a implementar en el rebut del 2n trimestre, d’acord amb
l’evolució de l’estat d’alarma.
12. Es determina que se centralitzin en la Gerència municipal, per facilitar el
seu estudi i debat, totes les propostes que puguin sorgir en endavant,
coherents amb la finalitat d’aquest Decret.
Quart. Donar trasllat d’aquest decret als responsables electes i comandaments de
tots els departaments municipals."

- En data 6 d'abril de 2020,
"DECRET DE L'ALCALDIA
Vist el Decret d'Alcaldia núm. 181 de data 24 de març de 2020, on es recullen les
mesures de resposta a l’impacte de la crisi sanitària en l’activitat econòmica,
ocasionada pel COVID-19, i, concretament, el punt cinquè, on literalment es diu:
"5. S’ordena a tots els serveis municipals que preparin l’anul·lació de tots els
rebuts i càrregues per tarifes, taxes o preus públics de serveis municipals
que han estat suspesos o tancats, i en el seu cas, la devolució dels imports
cobrats en tots aquells caso en què els serveis no s’hagin pogut prestar. A
tall d’exemple i sense ànim restrictiu, cal considerar: Escola Municipal de
Música, Centre de Dia de Can Dotras, tallers de la Torreta i Casal de la Gent
Gran, activitats dirigides del pavelló municipal."
Atès que cal anul·lar el cobrament de les quotes corresponents al mes d'abril de
2020 en concepte de la prestació de serveis municipals d'ensenyament, d'esports i
joventut i tallers del centre cultural.
Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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
RESOLC
Primer.- Anul·lar el cobrament dels rebuts i càrregues per tarifes, taxes o preus
públics del serveis municipals suspesos i tancats per la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19 corresponents al mes d'abril de 2020 segons les dades següents:
Concepte
Tributari

Càrrec

Descripció

SE

1974280

TAXA SERVEIS ENSENYAMENT - ABRIL

E1

1974261

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ESPORT I JOVENTUT-ABRIL

U8

1974292

TAXA TALLERS CENTRE CULTURAL - ABRIL

Segon.- Notificar el present acord al departament d'Economia d'aquest Ajuntament
i a l'Organisme Autònom de Gestió Tributària perquè procedeixi a l'anul·lació del
cobrament dels rebuts corresponents al mes d'abril 2020."

- En data 7 d'abril de 2020,
DECRET DE L'ALCALDIA
El dia 11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el
coronavirus COVID-19 com a pandèmia internacional.
En data 14 de març, mitjançant el Reial decret 463/2020, es va declarar a l’Estat
espanyol, l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Posteriorment, en data 17 de març, s’aprova el Reial decret 465/2020, pel qual es
modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març. En la mateixa data, s’aprova el
Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19.
En l’exposició de motius del Reial decret llei 8/2020 s’estableix que:
“La pandemia del COVID-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la
economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de
incertidumbre. En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el
impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la
situación sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean
transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más
permanente o estructural...”
Atès el caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la
declaració de l'estat d'alarma provocada per la situació sanitària es fa
necessària l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn la situació creada amb
la finalitat d'evitar o minimitzar el perjudici econòmic als contribuents i
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Atès que un conjunt de municipis i altres ens públics de la província han delegat
en la Diputació de Barcelona l'exercici de les funcions de gestió, recaptació i
inspecció d'alguns dels seus ingressos de dret públic, a l'empara del que disposa
l'article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004 de 5 de març.
Atès que el contingut de la delegació abasta l'exercici d'una sèrie de funcions
per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, una de
les quals és la facultat de determinació dels períodes de cobrament en voluntària
pel que fa als tributs i altres ingressos de dret públic la recaptació dels quals
es delega, de conformitat amb l'article 42 del Reglament Orgànic i Funcional de
l'ORGT.
Atès que el paràgraf segon de l'article 62.3 de la Llei general tributària
estableix la possibilitat de determinar els períodes de cobrament, sempre que no
siguin inferiors a dos mesos naturals.
Atès que l’article 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en
la
Diputació
de
Barcelona
o
es
realitza
mitjançant
col·laboració
interadministrativa, estableix que mitjançant resolució de l’òrgan competent,
segons els estatuts de l’ORGT, s’aprovarà el calendari general dels períodes de
pagament dels tributs de venciment periòdic dels ajuntaments i d’altres entitats de
dret públic de la província que hagin delegat funcions de gestió i/o recaptació
tributària a favor de la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament de Montmeló vol flexibilitzar els terminis de pagament en voluntària
dels diferents impostos i taxes.

Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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
R E S O L C
Primer. Proposar a l’ORGT la modificació del termini de cobrament en voluntària de
la taxa per subministrament d'aigua, exercici 2020 de l’Ajuntament de Montmeló:
Concepte

Descripció

91

TAXA
SUBMINISTRAMENT
TRIMESTRE

AIGUA

-1R

Data
Inici
Vol.

Data
Vol.

Fi

22/05/20
20

24/07/20

Data
Dom.

02/06/2
0

Segon. Descarregar comptablement el cobrament de les taxes pels serveis
d’ensenyament, prestació de serveis d’esport i Joventut i tallers del Centre
Cultural del mes d’abril.
Descripció

Data
Vol.

Inici

Data
Vol.

Fi

Data
Dom.

TAXA SERVEIS ENSENYAMENT - ABRIL

24/04/2020

26/06/20

04/05/20

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ESPORT
I JOVENTUT-ABRIL
TAXA TALLERS CENTRE CULTURAL - ABRIL

24/04/2020

26/06/20

04/05/20

24/04/2020

26/06/20

04/05/20

Tercer.- Comunicar el present acord a l’ORGT."

- En data 8 d'abril de 2020,
"DECRET DE L'ALCALDIA
El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del
COVID-19, entre d’altres mesures, afegeix una disposició addicional a la Llei
2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, per regular les condicions de
prestació de serveis funeraris i les facultats en matèria de policia sanitària
mortuòria en situacions d’emergència sanitària greu.
A aquests efectes, es preveu que els serveis funeraris poden ser declarats serveis
de prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut, i que la referida
declaració de serveis de prestació forçosa implica l'adopció de qualsevol de les
mesures següents:
a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals
i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan
existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa
en concret, de manera que en aquest cas el dret relatiu a la lliure elecció de
l'empresa funerària es podrà exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent
del cadàver al domicili mortuori.
b) La determinació d’un preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries i que
abasti la prestació bàsica imposada legalment, sense perjudici del dret de les
persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent. Ambdues
mesures (assignació d’empreses funeràries i determinació del preu) es preveu que
siguin establertes per l’òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada
de l'ens local territorial corresponent.
c) La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les
autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra
que resulti aplicable.

D’altra banda, l’Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s’estableixen
mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar
la propagació i el contagi de la COVID-19, preveu la prohibició de les activitats
de vetlla i restringeix la celebració de les cerimònies civils o de culte
religiós, amb independència de la causa de la mort; prohibeix determinades
pràctiques sobre els cadàvers i regula determinades condicions de contractació dels
serveis funeraris per garantir la protecció dels drets dels usuaris. Entre
aquestes condicions s’estableix que, en tot cas, els preus dels serveis funeraris
no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.
Finalment, mitjançant la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, s’han declarat els
serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència
sanitària ocasionada per la COVID-19. Atès l’increment de defuncions produïdes a
Catalunya a causa de la malaltia Covid-19, del que es troba afectat el municipi de
Montmeló, és necessari mentre duri l’emergència sanitària ocasionada per la
COVID-19, assegurar l'operativitat dels centres sanitaris i la immediatesa del
trasllat dels cadàvers al domicili mortuori, així com la gestió adequada dels
serveis funeraris per donar el corresponent destí final a les persones difuntes,
tot garantint, al mateix temps: a) la continuïtat i la universalitat dels serveis
funeraris i els drets de les persones usuàries; b) que el servei es presta, en
condicions de salut pública per evitar el risc de contagi i c) l’acompanyament al
dolor de les famílies afectades dins les limitacions de la situació actual.
Amb aquesta proposta s’aconseguirà maximitzar els recursos i temps per front a
l’augment de les defuncions relacionades amb el Covid-19.
Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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
R E S O L C:
Primer.- L'aprovació de la següent proposta d'assignació d'empreses funeràries a
centres hospitalaris, residencials i altres locals i espais medicalitzats.
Empresa funerària

Truyols, SA

Hospital, centre residencial o
altres locals i espais
medicalitzats.
Residència Can Dotras

Segon.- L'aprovació de la següent proposta de preu màxim que s'ha d'oferir a les
persones usuàries i que comprèn la prestació bàsica imposada legalment. El preu
màxim és de 2.200 IVA inclòs, que ha d'incloure les següents serveis funeraris que
es desglossen per preus màxims.
CONCEPTES
Servei Fúnebre

Preu

Preu+iva

516,92

625,47

Desodorants i Materials Absorbents

46,92

56,77

2 Desinfecció

36,96

44,72

Tràmits i Certificacions Mèdiques

40,86

49,44

115,25

139,45

46,92

56,77

Recollida del difunt dins del terme
municipal

115,25

139,45

Trasllat del difunt a Dipòsit del
Tanatori

115,25

139,45

Drets Dipòsit fora de la Població

127,20

153,91

Trasllat al Crematori o Cementiri

115,25

139,45

1.276,78

1.544,90

Arpillera o funda especial plastificada
2 Fundes protectores higièniques

Atès que Montmeló no disposa de servei de crematori, les despeses d’INCINERACIÓ o
d’INHUMACIÓ no estan incloses en aquesta relació. Si hi afegim aquest concepte,
l’import final màxim serà de 2.200€.
Per la determinació d’aquest preu s’ha pres com a referència els preus vigents amb
anterioritat al 14 de març de 2020."

- En data 14 d'abril de 2020,
"DECRET DE L'ALCALDIA
L’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la
situació d’emergència de Salut Pública, ocasionada per la propagació del
coronavirus i la COVID-19, a pandèmia internacional. Les circumstàncies
extraordinàries que concorren constitueixen una crisis sanitària sense precedents.
L’Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març va declarar
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la
COVID-19, i posteriorment ha prorrogat la seva vigència fins les 12 hores del dia
12 d’abril, a l’espera de l’evolució de la pandèmia.
Davant la situació originada per l’avanç de la pandèmia de la COVID-19, que a més
de generar riscos sobre la salut pública, també ha generat una situació econòmica
convulsa en tot l’Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya mitjançant resolució
SLT/768/2020, de 24 de març, ha habilitat als ens locals competents per
determinar, si s’escau, les reduccions en l’oferta de serveis de transport del
taxi, tot tenint en compte els desplaçaments que els ciutadans estan facultat a
fer per tal d’accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas
necessari. La mesura es perllongarà durant el període determinat pel RD 463/2020 i
successives pròrrogues i fins que no s’indiqui el contrari per part de l’Estat.
Sobre aquesta base i atesa la urgent i necessària regulació de les condicions en
les que s’ha de prestar el servei en el municipi de Montmeló, cal adoptar una
sèrie de mesures addicionals de prevenció per superar la situació extraordinària,
mesures que de conformitat amb el Reial Decret 436/2020 de 14 de març, les
autoritats competents han de prendre totes aquelles necessàries per limitar la
circulació de mitjans de transport col·lectius per prevenir i preservar la salut
pública.
En virtut de tot l’exposat, a l’empara de la normativa de la declaració de l’estat
d’alarma, la resolució de la Generalitat per la que s’adopten mesures
complementàries en matèria de taxi.
Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53
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
R E S O L C
Primer. Acordar que la prestació del servei d’autotaxi en el municipi de Montmeló
amb llicència expedida per aquest Ajuntament i amb motiu de la situació excepcional
de les mesures adoptada pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, acompleixin les
següents condicions:
a)
Reducció temporal de la prestació del servei de taxi en el municipi
respectant el següent:
a.
Durant la franja de servei diürn un mínim d’un taxi a la parada de
l’Estació i un mínim d’un taxi de reforç per atendre serveis encarregats
mitjançant
trucada telefònica que no pugui cobrir el taxi de la parada.
b.
Durant la franja de servei nocturn, mínim d’un taxi disponible per
atendre serveis encarregats mitjançant trucada telefònica.
c.
Caps de setmana i dies festius: mínim d’un taxi disponible per
atendre serveis encarregats mitjançant trucada telefònica les 24 hores.
Durant aquest temps, els taxistes prestaran servei de manera alterna per
garantir una correcta neteja i desinfecció dels vehicles.
S’entendrà que el primer dia d’aplicació dels torns serà a l’inici del servei del
dia següent a la data d’aprovació d’aquest decret.
Caldrà que els taxistes s’organitzin entre ells per tal d’establir els torns dels

diferents serveis amb les condicions fixades en aquests decret, igualment caldrà
que presentin la proposta de distribució del servei a l’Ajuntament mitjançant
registre electrònic.
b)
La prestació
del servei es realitzarà de forma rotativa i continuada de
conformitat amb l’horari i els dies de servei establerts, garantint en tot cas la
prestació del servei. Sens perjudici de l’obligació d’haver d’estar localitzables
la totalitat dels titulars de les llicències en els torns ordinaris preestablerts
per si es requereix la seva intervenció per causes d’emergència sobrevingudes.
c)
Únicament es permetrà un ocupant viatger en cada vehicle, llevat el cas
d’acompanyants menors o persones amb mobilitat reduïda i d’aquelles que requereixin
del seu acompanyament necessari prèvia justificació de tal circumstància. Tot
sempre tenint en compte, tal i com recull el Reial Decret 463/2020, que es pugui
garantir que els ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis
bàsics en cas necessari.
d)
S’ha de realitzar una neteja diària de l’autotaxi, de conformitat amb les
recomanacions del Ministeri de Sanitat. A tal efecte caldrà que els titulars de
les llicències es
mantingui informat i segueixin les recomanacions sanitàries
generals i/o específiques aplicables al cas.
e)

Es recomana l’adopció de les mesures següents:
a.
Increment de la higiene personal, amb especial referència al rentat
de mans freqüent i correctament realitzat, així com la gestió de la tos o
esternuts (angle interior del colze, mocadors d’un sol ús, etc.) Es pot utilitzar
un desinfectant amb base d’alcohol, sempre i quan es realitzi prèviament la
neteja.
b.
El Covid19 és un virus respiratori i per tant qualsevol mesura que
incrementi la ventilació i la freqüència de les renovacions de l’aire interior del
vehicle són d’alt valor preventiu.
c.
Disponibilitat a l’interior del vehicle (àrea del conductor) d’un
petit repositori de material de protecció, principalment guanys i mascaretes
(preferentment FPP2). La utilització d’aquest tipus de material no és per la seva
utilització sistemàtica sinó per una eventual situació especial. Les operacions de
neteja del vehicle s’han de realitzar amb guants rebutjables.
d.
Un cop tret els mateixos, s’ha de procedir al rentat de mans
corresponents i eliminar-los com a residu urbà.
e.
Revisió i reforç de les mesures de neteja de les superfícies de risc
de l’interior del vehicle, en cada servei, amb especial referència a les zones
concretes més susceptibles a la manipulació i/o contaminació com són les mans i
totes les superfícies que aquestes poden tocar. Aquestes zones poden variar segons
les característiques del vehicle però, amb caràcter general serien: Les manetes
d’obertura interior i exterior de les portes de passatgers, el reposa braços,
ancoratge, els cinturons de seguretat, els datàfons, seients. Amb caràcter
general, la freqüència de neteja i
desinfecció mínima ha d’establir-se a la
finalització dels torns de treball, però és necessari incrementar aquesta
freqüència i realitzar-la de manera especial, davant qualsevol sospita o servei
considerat de risc. Caldrà disposar de mitjans adequats (recipients, bosses
rebutjables, etc) per la correcta eliminació dels residus, en
principi
assimilables a urbans.
Segon. Notificar aquesta resolució als taxistes de
mitjançant la web municipal per a general coneixement.

Montmeló

i

donar

difusió

Tercer. Aquesta resolució començarà a aplicar-se l’endemà de la seva aprovació i
mantindrà la seva vigència durant el període d’aplicació de l’estat d’alarma o les
seves pròrrogues."

Vist que és convenient i necessari donar compte d'aquestes resolucions.
Per tot això l'Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent
A

C

O

R

D

Donar compte de les resolucions presses per l'Alcaldia que consten al
present acord en relació a les mesures adoptades per la gestió de la

situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
L’Alcalde explica que durant aquestes sis setmanes s’ha actuat en una
situació administrativa i jurídica força desconeguda per tots plegats. Per
gestionar aquesta situació ocasionada pel COVID-19
ha obligat a aplicar
diferents mesures via decret d’alcaldia dels quals cal donar compte al Ple
i és el que es fa avui. Malgrat això comenta que sempre ha mantingut als
portaveus informats de les decisions més importants i que tenien més
afectació. Fa un resum de les accions que s’han dut a terme. Diu que
aquestes no són totes les mesures preses però sí les que s’han fet per
decret. En aquests moments diu que l’equip municipal està treballant en
l’elaboració d’un informe que reculli totes les actuacions realitzades fins
aquest moment i que espera poder presentar properament.
Intervé a continuació la senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM.
Diu que tot i que aquest punt no concreta cap votació, el seu grup volia
fer un breu incís respecte a la gestió del COVID-19 al nostre municipi:
·

En primer lloc, consideren que el comitè coordinador estigui format
principal i majoritàriament per tècnics de l’Ajuntament, és el més
adient per garantir que les mesures preses al llarg d’aquest període
són les més correctes ja que estan basades en els coneixements
professionals de tots els agents actuants. I, en aquest sentit, els
volen felicitar per la seva gran labor.

·

D’altra banda, lamenten que davant aquesta situació de crisi
sanitària no els hagin volgut involucrar en el treball comú i
compartit vers la nostra ciutadania, tal i com els havien ofert, i
la participació hagi estat relegada només a ser informats, tot i que
de vegades els canals no han estat els més adients, com ara les
xarxes.

·

Diu que els podien haver fet arribar actes de les decisions presses
per les comissions de seguiment, també podien haver inclòs a les
diferents formacions del consistori davant d’una situació tan
complexa,
on
tots
ens
sentim
involucrats
per
incloure
alternatives/accions/ en definitiva ajudes compartides.

·

Aspectes concrets del decret: es fa referència a que hi ha atenció el
cap de setmana per part dels tècnics de Serveis Socials, però no
concreten quina és la necessitat d’aquesta actuació (importància del
descans per la sobreexposició de la tasca); s’anul·la el SAD, quan és
un servei adreçat al col·lectiu més vulnerable com és la gent gran i
en altres municipis, aquest servei fins i tot s’ha multiplicat, no
només per la demanda concreta sinó també per la generada pels serveis
sanitaris.

·

Aquesta realitat els convida a dir que la bona entesa i la mà estesa
ha canviat, i no és per la seva part, sinó per qui té “la paella pel
mànec” i ho pot fer possible.

·

Tot i això, remarca, el seu grup treballa i treballaran pel nostre
poble perquè és el seu tarannà.

Intervé a continuació el senyor Comas. Diu que vol elogiar la feina immensa
del voluntariat de Montmeló. Pel que fa a les mesures que s’han pres vol
fer un incís en aquelles que encara no s’han implementat o que estan
pendents encara. Sobre el tema de les targetes moneder pregunta si estan
totes repartides i si hi ha previsió, davant l’augment de la demanda, de
noves remeses per part de la Diputació de Barcelona. Pel que fa al comerç i
als autònoms. Ells van proposar tres noves ajudes: la creació d’un nou
servei d’assessorament, una línia de microcrèdits sense interessos i ajudes
complementàries. Diu que se’ls hi va comentar que amb l’aprovació de la
modificació del Reglament de Prestacions econòmiques totes aquestes ajudes

es podrien portar a terme. Diu si realment això és així. A nivell
d’impostos també van proposar un fraccionament de l’IBI fins a 6 pagaments.
Han vist que el pagament de l’IBI s’ha ajornat fins al juliol però que es
mantenen els 4 fraccionaments. Volen saber si s’ha estudiat fer un pagament
més fraccionat. També van proposar fer una reducció de l’IBI fins al 80%
en aquells treballadors que acreditessin estar a l’atur durant el 2020.
Entenen que també es podrà fer una vegada s’aprovi la modificació del
Reglament de prestacions socials. Un altre tema sobre el qual també volien
preguntar és sobre les propostes fetes relatives a la gent gran. Van
proposar trucar i fer un seguiment de les persones més gran de 70 anys
(unes 2.000 a Montmeló). Volen saber si s’ha portat a terme i si s’ha
valorat ampliar-ho als majors de 65 anys. Una altra consulta és sobre el
suport psicològic. Ells proposaven un telèfon públic de consulta
psicològica. Volen saber si l’Ajuntament s’ha coordinat amb els serveis
telemàtics en aquest sentit proporcionats
per la Creu Roja i la
Generalitat per tenir coneixement dels casos a nivell municipal i fer-ne un
seguiment. Respecte a l’àmbit de l’educació. Pregunta si ja està
implementat al 100%, per a tot l’alumnat de Montmeló, l’equipament
informàtic i la connectivitat a internet. I per últim, en quant a la
violència masclista, pregunta si s’ha previst fer
un seguiment més
intensiu sobre els casos dels quals ja hi ha antecedents. Atès que aquesta
crisi és sanitària però també social i econòmica, amb unes conseqüències
mai vistes, volen saber si el govern ha fet una planificació de futur per
donar una resposta social i econòmica a la mateixa.
L’alcalde contesta a la representant del grup municipal de FEM. Diu que pel
que fa a poder participar en la presa de decisions no ha estat gens fàcil,
i no per manca de voluntat.
Primer,
explica que
el Comitè és
fonamentalment tècnic i en segon lloc és la velocitat amb la què s’ha
actuat. S’ha anat actuant amb el millor criteri polític en base a la
informació que tenien perquè cada dia anaven canviant les situacions. El
que si s’ha intentat es que no hagués cap decisió rellevant de la què els
portaves del grups municipals no en tinguessin informació.
Intervé a continuació la senyora Mar Hernández com a regidora de Serveis
Socials i Gent Gran. Explica que des que s’ha decretat l’estat d’alarma
s’ha reforçat el seguiment a través de dos línies de telèfon. S’ha fet un
seguiment més intens en els casos més vulnerables. S’han fet un total de
1.320 intervencions des de l’inici del decret d’alarma. S’està fent un
seguiment telefònic amb tots els usuaris del centre de dia i de dinar en
companyia. Respecte al SAD, servei d’atenció domiciliària, el servei no
s’ha anul·lat. El que sí és cert es que fins que no van arribar els equips
de protecció el servei es va aturar. Als usuaris del centre de dia i de
dinar en companyia se’ls ha proporcionat a través del grup de voluntaris la
realització
de
compres,
portar
els
medicaments,
tramitar
noves
teleassistències i atendre diferents problemàtiques que van sortint al
llarg del temps. També s’està portant una coordinació setmanal amb El
Trencadís fent una trucada als usuaris. Serveis Socials està en permanent
coordinació amb el SIAD, Servei d’atenció a la dona, perquè se n’és
conscient que el confinament pot provocar situacions de violència que
requereixen una intervenció urgent. Per això es continua donant el servei
d’atenció psicològica i
assessorament jurídic. Per altra banda
diu que
s’ha gestionat l’ajuda de Càrites per a 73 famílies. S’ha reforçat el
repartiment i ara s’està en tres entregues mensuals. El programa de
targetes moneder d’aquest Ajuntament s’ha duplicat i s’està en 30 targetes
moneder pròpies i s’han repartit totes les que han arribat de la Diputació
de Barcelona, que són 188. També s’ha activat el servei d’Àpats a Domicili
per donar resposta a les persones que estaven en el Dinar en Companyia i a
les persones que estaven en el Centre de Dia. Actualment s’està donant 15
serveis complets. També s’està coordinant el servei socioeducatiu per als
nois i adolescents amb risc d’exclusió realitzant, entre d’altres, ajudes
en els deures, i es manté una línia oberta amb la família per abordar
possibles problemàtiques. En total s’han fet unes 720 accions entre els
joves i els adolescents de les què 200 s’han derivat a Serveis Socials.
Per suposat s’està coordinant tota la gestió de la Residència Can Dotras.
S’està coordinant també amb la terapeuta ocupacional, amb el psicòleg de

Can Dotras i amb el fisioterapeuta per donar
una cartera de serveis
adaptat a les necessitats
actuals que tenen la gent gran, potenciant la
companyia en la distància, donant informació, gestió emocional. Diu que
això serveix també per detectar situacions de vulnerabilitat emocional o de
necessitats bàsiques. Diu que encara no s’ha pogut trucar a tothom: s’han
fet 1962 trucades. Respecte a l’ajuda psicològica hi ha el servei d’atenció
a la dona, per a les persones grans està el psicòleg de Can Dotras i el
servei del col·legi de psicòlegs.
A continuació pren la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Esteban. Diu
que des del punt de vista econòmic s’ha fet el que fins ara es podia fer.
Diu això perquè el ple d’avui marcarà l’inici d’una altra etapa. Fins ara
el que s’ha fet és l’ajornament d’impostos i taxes. Comenta que fraccionar
l’IBI en més terminis era impossible (actualment està establert en 4
fraccionaments). Diu que si es consulten els calendaris fiscals d’altres
Ajuntaments, on el tema dels impostos el gestiona també
l’ORGT, el
quadrant de dates i els fraccionaments són
els mateixos. Tècnicament no
era possible establir uns criteris diferents per a un municipi en concret.
La factura de l’aigua, corresponent al 1r trimestre, que sí depèn de
l’Ajuntament, es va ajornar fins a l’1 de juny. Diu que en la factura del
2n trimestre sí que s’implementaran partides de bonificacions i cal decidir
quins recursos propis de l’Ajuntament s’abocaran en aquesta facturació.
Respecte a les ajudes a autònoms i al comerç i els microcrèdits fins ara no
es disposava de fons específics. Informa que
ara amb l’aprovació de la
modificació pressupostària es veurà quina és la dotació consignada. A
partir d’aquesta dotació es podrà començar a dissenyar quins tipus d’ajuts
es poden concedir i que no siguin incompatibles amb els que ja s’estan
donant. Reconeix que el tema dels microcrèdits és el més difícil de
solucionar per tal que es pugui gestionar des d’un ajuntament com el
nostre. Tot i així s’estan fent consultes. Respecte a la tramitació d’ajuts
i subvencions diu que totes les consultes que es fan a l’ajuntament
s’atenen i es dóna el suport, però, intentant no entrar en conflicte amb
les gestories o oficines d’assessorament. Cal tenir en compte,diu, que som
un ajuntament petit i s’arriba fins on es pot. Respecte al tema de
l’educació: diu que no hi ha cap infant que no tingui la connectivitat.
Aquesta connectivitat és gratuïta. Respecte als equips s’han repartit 4
ordinadors dels que hi ha a la G2M a alumnes de l’Escola d’Adults. La
resta, si han necessitat, els tenen dels mateixos centres. Diu que en el
que sí s’ha col·laborat és en la distribució d’aquests equips i que s’ha
fet amb voluntaris.
Pren la paraula novament la senyora Guerrero. En contestació a la
intervenció de l’alcalde diu que solament ho feia com una crítica
constructiva. Diu que pel tarannà del seu grup els hagués agradat
implicar-se molt més en aquesta situació perquè tenen la sort de ser una
formació social en la què molts, per la seva feina, ja estan molt
implicats. Vol reiterar i destacar la feina dels tècnics i dels
professionals que estan suportant la càrrega des de casa, que a sobre és
més complicat.
L’alcalde li agraeix el comentari. Diu que hi ha moltes persones al nostre
municipi que han ofert la seva ajuda i col·laboració. Diu que tenim un
equip de voluntaris fantàstic. També persones que des del seu àmbit
d’actuació o responsabilitat han volgut col·laborar. I a tothom s’ha
intentat donar el seu paper. I també, manifesta, a la vostra formació que
quan ha fet alguna proposta en aquests grups de coordinació s’ha acceptat.
Per què diu que no era qüestió de no voler que participessin sinó era
qüestió d’operabilitat. Però s’agraeix i reconeix la feina feta en aquest
sentit.
A continuació la senyora Hernández vol comentar que respecte a la
connectivitat dels nens, tot l’equip socioeducatiu està fent un treball de
reforç per fer els deures individualment amb els
nens amb alguna
problemàtica. Parla d’una estimació de 400 h en ajudar a aquests nens a
fer els deures de manera individual per part del grup socioeducatiu. Pensa

que això també és important.
El senyor Monserrat, en relació al punt sobre l’assessorament a empreses,
vol dir que s’està en permanent contacte amb les empreses, comerços i
ciutadans del municipi per tramete’ls tota la informació que els arriba
sobre possibles ajuts o subvencions. Se’ls assessora sobre com poden
arribar a aquests tràmits. En quan a la borsa de treball, i ciutadans que
es puguin veure afectats per aquesta pandèmia, s’ha engegat un telèfon i un
servei de watshapp. Diu que actualment es tenen uns 540 usuaris. Als
comerços diu que se’ls està informant de com anirà aquesta desescalada per
fases. I de com ho hauran de fer i quines mesures hauran d’adoptar per
mantenir la màxima seguretat.
El senyor Comas, en relació al Punt Dona, ja saben que el servei no
s’aturat
però el que ells proposaven era buscar d’altres mecanismes, ja
que no pot ser un contacte directe i presencial,
per poder arribar als
possibles casos de maltractament. Respecte a la connectivitat dels nens, se
n’alegra que tots estiguin connectats. Vol reiterar la petició del seu grup
respecte a la previsió que té l’equip de govern sobre la situació que ve:
perquè hi haurà amb més persones aturades, més persones amb necessitats.
Volen saber quin seguiment és farà.
L’Alcalde contesta al senyor Comas. Li diu que encara avui s’estan
presentant cessaments d’activitats i ERTES. Aquestes dades les manega el
SOC. Tot i que ja s’han demanat encara no les han facilitat. Espera poder
disposar d’elles en breu perquè s’ha de saber la dimensió d’aquesta crisi a
Montmeló per planificar com actuar. Però, reitera, encara s’estan
engrossint aquestes dades i ara mateix és molt complicat fer una
planificació. Respecte a l’assessorament s’està en converses amb la PIMEC.
Diu que ells han posat en marxa un servei d’assessorament i acompanyament
per les sol·licituds d’ajudes, informacions i resolució de dubtes. Diu que
es tractarà de convenir amb ells aquest servei d’assessorament perquè tenen
gent especialitzada i estan molt actualitzats en tot el que va sortint i
d’aquesta manera donarà suport al servei municipal d’ocupació ja que ens
farà molta falta.
El senyor Monserrat diu que en quan a la previsió d’afectats, i com ha
comentat l’alcalde, es depèn de la informació que els ha d’arribar del
SOC o des del SEPE. Per altra banda diu que s’està
treballant en la
realització d’una enquesta municipal per saber quin nivell d’afectació ha
tingut aquesta crisi sanitària en els ciutadans de Montmeló.
Pren la paraula la senyora Ariadna Ojeda, regidora de Feminisme i Igualtat,
en quan al seguiment que s’ha fet a les dones que han patit violència de
gènere, diu que s’han reforçat els canals oficials (correu electrònic,
telefònic) i que des de l’Associació de Dones de Montmeló per l’Igualtat
(ADMI) s’ha estat en contacte, cosa que ha permès tenir informació que no
podria haver arribat per mitjans oficials.

_____________________
5.

APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE DETERMINATS
L'APLICACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS

EXPEDIENTS

SENSE

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por
el COVID-19, en la seva redacció i donada pel Reial Decret 465/2020, de 17
de març, que el modifica, estableix en el punt 3 de la Disposició
Addicional 3a que l’òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució
motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per
evitar prejudicis greus en els drets o interessos dels interessats en el
procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat perquè no es
suspengui el termini.

Així mateix, en el punt 4 de la mateixa disposició addicional estableix que
les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació
d’aquells procediments administratius que siguin indispensables per a la
protecció de l’interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.
Vist que en data 25 d’abril va ser publicat el Reial Decret 492/2020, de
24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma fins el dia 10 de maig.
Per tot l'exposat l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents
A C O R D S

PRIMER. La instrucció i la continuació dels expedients que es detallen a
continuació, sense l’aplicació de la suspensió dels terminis establerta en
la DA 3a del RD 463/2020, als efectes de no causar perjudicis
en la
prestació dels serveis bàsics de l’Ajuntament i els drets dels ciutadans:
·
·
·

Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament
de Montmeló.
Expedients de modificació de les ordenances fiscals.
Expedient de modificació del Reglament de prestacions social.

SEGON. Notificar el present acord als departaments afectats
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde diu que calia fer una modificació del Reglament de prestacions
econòmiques de caràcter social per fer-lo més sensible davant d’aquesta
nova etapa d’afectacions socials i econòmiques provocada pel coronavirus.
El problema amb el que es trobaven era que des del punt de vista
administratiu els terminis administratius estan suspesos. Una modificació
de reglament suposa un termini d’exposició pública de 30 dies. D’acord amb
l’actual situació aquest no començaria a comptar fins finalitzat l’estat
d’alarma. I per això està l’aprovació d’aquest punt per facilitar la
tramitació de la modificació del Reglament i també dels expedients de
modificació del pressupost i de modificació de les ordenances fiscals,
sense l’aplicació de la suspensió de terminis.
Intervé la secretària per dir que l’exposició pública de la modificació del
Reglament s’ha de fer igualment però no es veuria afectada per l’estat
d’alarma ni la suspensió de terminis però que igualment s’ha de fer la
tramitació d’exposició pública.
_____________________
6.

APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2020

Vista la necessitat
l'exercici 2019.

d'incorporar

els

romanents

de

crèdit

afectats

de

Atès també la proposta d'incorporar crèdits extraordinaris finançats amb
baixes de diferents partides del pressupost de 2020.
D'acord amb el que disposen els articles 179 i 182 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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 del regidor de l'àrea d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament adopta els següents
A C O R D S
INCORPORACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL VI

210.082,95.-EUR

CRÈDITS EXTRAORDINNARIS
CAPÍTOL I

50.000,00.-EUR

CAPÍTOL II

50.000,00.-EUR

CAPÍTOL IV

100.000,00.-EUR

Aquestes modificacions es financien amb:
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
CAPÍTOL VIII

210.082,95.- EUR

BAIXES PER ANUL·LACIÓ
CAPÍTOL II

198.000,00.- EUR

CAPÍTOL VI

2.000,00.- EUR

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

6 PSC-CP; 4 CANVIEM; 1 ERC-AM
2 FEM

L’alcalde dóna la paraula al senyor Esteban com a regidor d’Hisenda. El
senyor Esteban diu que és la primera modificació pressupostària del 2020.
Té dos apartats. Per una banda la incorporació de romanents afectats pel
tema de la gespa del camp de futbol, una despesa del 2019 que no es va
portar a terme. Pel que fa a la modificació pressupostària és per a la
creació de tres partides concretes. Al capítol I, de personal, amb el nom
de Despeses Plans d’Ocupació COVID-19; al Capítol II, de despeses corrents,
amb el nom de Despeses Extraordinàries COVID-19 i al Capítol IV, de
transferències o subvencions, amb el nom de Despeses en concepte d’ajuts i
transferències COVID-19. Diu que la dotació per aquesta modificació surt
de despeses que no es portaran a terme. Entre d’altres: d’una bona part del
pressupost de Festa Major, del pressupost per a d’altres Festes
Tradicionals, del consum cultural (representacions i actuacions de la Sala
Polivalent) i de la partida de despeses de les activitats al Circuit. Diu
que del càlcul fet sortia un remanent
més alt però que s’ha estimat
deixar-ho per més endavant atès que no saben encara quina serà la magnitud
de l’afectació
provocada per aquesta crisi sanitària. I fa constar que
encara queda el Fons de Contingència si es necessita.
El senyor Monserrat intervé per dir que valora molt positivament l’esforç
que s’ha fet per adaptar aquests pressupostos al moment en el què ens
trobem. I, per la part que li toca, està satisfet de la consignació feta
per als Plans d’Ocupació.

El senyor Benach comenta que han revisat les dades que els han fet arribar
on s’indiquen les baixes dels capítols II i VI, valoren que la gran part
son baixes de petites quantitats en partides de depeses de funcionament i
subministraments de diferents equipaments per la falta d’activitat. A part
d’aquestes, diu, els imports més importants són els 50.000€ de la Festa
Major, els 15.000€ d’altres festes tradicionals, els 60.000€ d’activitats
del Circuit i els 20.000 de consum cultural de la Sala Polivalent, per
tant, valoren una modificació coherent per les necessitats del moment. Diu
que aquest és un clar exemple del que comentava a l’anterior intervenció,
de que s’entra en una nova situació on les necessitats i les maneres de fer
han canviat, esperen i desitgen que només sigui per la complexitat de la
situació actual i que l’equip de govern torni a treballar perquè les
decisions del futur de Montmeló siguin el màxim de consensuades i recullin
el màxim de sensibilitats possibles, des de l’inici d’aquesta crisis pensen
que això no s’ha donat. Però el seu grup no serà un obstacle vista la
necessitat d’incorporar crèdits extraordinaris per fer front a les despeses
en concepte d’ajuts per la Covid-19, el seu grup s’abstindrà pels motius
expressats anteriorment.
A continuació pren la paraula el senyor Jordi Manils portaveu del grup
municipal CANVIEM. Manifesta el vot a favor a aquesta modificació perquè és
urgent i necessària i perquè és el que toca fer. De totes maneres diu que
els preocupa algunes coses. En primer lloc com quedarà el que es va acordar
no fa ni tres mesos als pressupostos. Fa referència a 15 (o16) partides o
propostes que van fer des del seu grup i que van condicionar el vot
favorable del seu grup a l’aprovació dels pressupostos. Vol saber si
aquestes propostes continuen o no sent realitzables. Pensa que és una cosa
que haurien de poder discutir amb calma i veure que en queda de tots els
acords que s’havien adquirit entre els diversos grups del plenari. D’una
altra banda reitera que és el que s’ha de fer però la “patacada” més gran
la rep el sector cultural en aquesta modificació pressupostària. A l’igual
que passa a nivell autonòmic i estatal. Diu que s’està deixant el sector
cultural en una situació precària. Ell pensa que s’hauran de prendre
mesures concretes i específiques per poder ajudar aquest sector tan aviat
com es pugui sortir de casa. Reitera que votaran a favor per
responsabilitat i perquè és el que toca però espera que les properes,
perquè n’hi hauran d’altres, les puguin treballar conjuntament amb una mica
més de calma.
El senyor Esteban contesta al senyor Manils que respecte a les partides
relacionades amb les propostes que ells van plantejar a l’aprovació del
Pressupost no s’ha tocat res de moment. Si arribés el cas es dialogaria.
Està d’acord en parlar la propera modificació entre tots els grups.
Comparteix la preocupació pel món cultural i per això no s’han esgotat les
partides al cent per cent amb la previsió de que una cosa o altra s’ha de
fer.
El senyor Manils puntualitza que estan preocupats per l’execució d’aquestes
propostes per això voldrien que el govern reafirmés el seu compromís per
dur-les a terme, entenent la dificultat de la situació actual.
L’alcalde diu que aquesta primera modificació parteix de dos supòsits. El
primer és el de menys recaptació i per tant que una part dels ingressos
previstos en el primer trimestre no els podrem tenir, i la segona que és la
part de la despesa. Diu que l’esperit amb el que es fa aquesta modificació
pressupostària és el de posar el pressupost al servei de la gent. Sempre ho
està, afirma, però especialment en aquesta situació de crisi social i
econòmica generada pel coronavirus. Està segur que, des d’aquesta
perspectiva, estaran d’acord el 99% de les coses que s’hagin de modificar.
Per tant si es veu que ara és més prioritari posar algunes partides per
cobrir serveis personals concrets o assistències concretes està segur que
es posaran d’acord. De tota manera diu que la propera modificació es
treballarà amb més temps i amb tots els grups polítics.
_____________________

7.

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 1 I 27

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atesa la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals 1 i 27.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes
han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les
ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions
normatives esmentades anteriorment.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'Àrea de Serveis Centrals i
Economia, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2020 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm.1
Impost sobre béns immobles
Es modifica l'article 5è ,Beneficis fiscals de concessió potestativa o de
quantia variable, apartat 3:

3. Gaudiran d'una bonificació fins a un 50% de la quota íntegra de l’impost
els bens immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia renovable, sempre i quan la
seva instal·lació no sigui obligatòria per imperatiu legal. Tots els
sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del
sol per autoconsum, així com els béns immobles en els que es realitzin per
part del subjecte passiu instal·lacions d'adaptació o millora d'aquests
sistemes, durant el període impositiu immediatament anterior a aquell en
que hagi de tenir efectes la bonificació. La sol·licitud de la bonificació
ha de ser simultània a la sol·licitud oportuna de llicència d'obres i
contindrà l'oportú projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la
instal·lació. Estan exempts d'aquest requisit els immobles que s'hagin
instal·lat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança. Per
reconèixer
el
dret
de
la
present
bonificació
caldrà
acompanyar
posteriorment còpies compulsades de les factures acreditatives de les
despeses i del contracte de manteniment de les instal·lacions. Per gaudir
la bonificació de la quota de l’IBI caldrà informe favorable dels Serveis

Tècnics de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i
efectivitat de la instal·lació realitzada i quedarà regulada en funció dels
següents casos:
3.1 Si es tracta de sistemes d’aprofitament tèrmic mitjançant la
instal·lació de captadors tèrmics, la bonificació serà del 50% i tindrà una
vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la instal·lació.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’Administració competent.
3.2 Quan es tracti de sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar
mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics, la bonificació tindrà
una vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la
instal·lació i estarà regulada en els següents casos:
Energia solar fotovoltaica per autoconsum individual amb o sense excedents
amb connexió a xarxa interior:
a) En el cas d’habitatges unifamiliars la bonificació serà del 50%, i
s’aplicarà sempre que la instal·lació solar fotovoltaica tingui com a
mínim una producció elèctrica per autoconsum del 50% de la despesa
energètica anual de l’habitatge on estigui instal·lada. La documentació
justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l’últim any i
un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció
energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi
de consums anuals.
b) En el cas d’habitatges plurifamiliars que facin una instal·lació
fotovoltaica
per
subministrar
energia
pels
serveis
comuns,
la
bonificació serà del 5% per tots els habitatges vinculats sempre que la
instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció
elèctrica del 50% de la despesa energètica dels serveis comuns. La
documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de
l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui
la producció energètica. En cas que els habitatges siguin nous, caldrà
adjuntar un estudi de consums anuals i que la producció elèctrica no es
destini a l’escalfament d’ACS de l’edifici.
c) En el cas de naus industrials, equipaments i polígons, quan la producció
elèctrica per autoconsum s’apliqui als usos comuns (i hi hagi una
escomesa segregada) tots els propietaris podrien obtenir una bonificació
de fins al 5 % del seu IBI durant 5 anys sempre que la instal·lació
solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 50 %
de la despesa energètica dels serveis comuns.
Ordenança Fiscal núm.27
Taxa per la prestació de serveis d'esports i joventut
Es modifica l'article 5è Tarifes, apartat 2. Casal d'estiu i Casal jove:

A) Activitats Casal d'estiu i Casal Jove
Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

147,90€
220,32€

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

184,00€
274,00€

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

220,00€
320,00€

Preu setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

51,00€
73,75€

B) Acollida
B1) Acollida 1 de 7:45 h a 9:00 h
Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

68,85€
99,45€

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

85,50€
123,50€

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

100,00€
150,00€

Preu setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

24,23€
34,43€

Preu dia
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

5,10€
7,14€

B2) Acollida 2 de 8:15 h a 9:00 h
Pack 1: 3 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

45,90€
76,50€

Pack 2: 4 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

57,00€
95,00€

Pack 3: 5 setmanes
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló

63,00€
113,00€

Preu setmana (mínim 2 setmanes)
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló
Preu dia
- Residents a Montmeló
- No residents a Montmeló
C) Menjador Casal d'Estiu i Casal Jove
Preu Pack 1 (3 setmanes)
Preu Pack 2 (4 setmanes)
Preu Pack 3 (5 setmanes)
Preu setmana (mínim 2 setmanes)
Preu dia

15,30€
27,00€
3,57€
5,61€
114,75€
137,70€
165,00€
39,53€
8,16€

HORARIS:
Casal d'Estiu: de 9 a 13h
Casal Jove: de 10 a 14h
Acollida:
Opció 1 de 7:45 a 09:00 h
Opció 2 de 08:15 a 09:00 h
Menjador: de 13 a 15h
S'afegeix a l'article 5è Tarifes, apartat 4. Piscines:

Els abonament gaudiran d’una modificació de fins el 50% de l’import dels
mateixos, aplicada proporcionalment, atenent al nombre d’accessos al
recinte degut a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complert de les Ordenances fiscals
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
Exposa el punt el senyor Esteban. Explica que pel que fa a l’Ordenança
Fiscal núm. 1, la de l’IBI, es modifica l’apartat 3 de l’article 5è relatiu
a beneficis fiscals, el que disposava les bonificacions per la instal·lació
de plaques fotovoltàiques. S’ha modificat el redactat per evitar buits
legals i per emfatitzar l’esperit d’aquesta bonificació, més mediambiental
que econòmic. Destaca el redactat de la bonificació en el cas de les naus
industrials, equipaments i polígons. Pel que fa a l’OF núm. 27, Taxa per la
prestació de serveis d’esports i joventut, diu que només es toca l’apartat
2 de l’article 5è relatiu al Casal d’estiu i Casal jove. Els preus són els
mateixos. S’amplien els packs, en tots els serveis: hi hauran, no solament
de 3 setmanes, sinó també de 4 i 5 setmanes. Comenta que si s’arriben a fer
els Casals, no se saben en quines condicions, però com a mínim ja tenir-ho
regulat.
El senyor Benach manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta
modificació. Pel que fa a la modificació de l’ordenança 1 pensen que queda
molt més recollit i limitat la bonificació fins a un 50% de la quota del
IBI durant 5 anys a qui realment vulgui fer una instal·lació d’aprofitament
energètic, incorporant sobre tot aquest mínim del 50% de la seva despesa
energètica anual. I referent a l’ordenança fiscal 27 està clar que s’ha
d’adaptar i preparar les quotes del Casal d’Estiu per si es pot arribar a
portar a terme.
_____________________
8.

DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2020

Atès el que disposa l'article número 4 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol,
per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.
Atès el que preveu
presentació i debat
Corporació.

el
de

punt quatre de l'esmentat article per a
l'informe de morositat davant el Ple de

la
la

Atès també que es preveu la remissió de l'esmentat informe al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques i en el seu cas, els òrgans de tutela
financera de les Comunitats Autònomes que tinguin delegada aquesta
competència.
Vistos els estats comptables referents a la morositat de les obligacions
reconegudes de l'Ajuntament de Montmeló i dels seus organismes autònoms.
Vistos els estats de la ràtio del període mig de pagament a proveïdors del
primer trimestre de 2020.
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 del regidor de l'àrea d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament adopta els següents
A C O R D S
PRIMER.- DONAR compte dels informes de morositat de l'Ajuntament de
Montmeló i de l'Organisme Autònom "Residència Can Dotras" corresponents al
primer trimestre de 2020, que estan conformats amb els estats següents:
- Informes de pagaments realitzats en el trimestre.
- Informes d'interessos de demora pagats en el període.
- Informes de factures o documents justificatius pendents de pagament a
final del trimestre.
- Informes de factures o documents justificatius que hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació i estiguin pendents de tramitar
expedient de reconeixement de l'obligació.
SEGON.- Donar compte de la ràtio del període mig de pagament a proveïdors,
corresponent al primer trimestre de 2020.
TERCER.-COMUNICAR els informes
Administracions Públiques.

anteriors

al

Ministeri

d'Hisenda

i

El senyor Esteban comenta que continua la tendència de baixa en el període
mig de pagament: per l’Ajuntament és de 12,21 dies i per la Residència Can
Dotras 12,84 dies.
_____________________
9.

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2019, DE L'AJUNTAMENT I
DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS"

Vist el Decret d'Alcaldia de data 3 d'abril de març de 2020, d'aprovació de
la liquidació del pressupost de l'ajuntament de Montmeló de l'exercici
2019.
Vist el Decret d'alcaldia de data 3 d'abril de març de 2020, d'aprovació de
la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2019, de l'Organisme
Autònom "Residència Can Dotras".
D'acord amb el que estableix l'art. 92 i següents del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en matèria de
pressupostos.
Vistos els informes d'Intervenció.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àrea d'Hisenda, el Ple de
l'Ajuntament adopta els següents
A C O R D S
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la Resolució de l'Alcaldia de data 3
d'abril de març de 2020, d'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'ajuntament de Montmeló de l'exercici 2019.

SEGON.- Donar-se per assabentats de la Resolució de Presidència de data 3
d'abril de març de 2020, d'aprovació de la liquidació del pressupost
municipal de l'exercici 2019, de l'Organisme Autònom "Residència Can
Dotras".

El senyor Esteban diu que els números diuen coses però que en l’informe de
liquidació és on es dona compta dels objectius que s’han de complir:
estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa. Reconeix
que la satisfacció no és plena. L’objectiu d’estabilitat pressupostària es
compleix sobradament amb una capacitat de finançament de 329.000 euros.
L’objectiu de deute pública seguint la línia dels darrers exercicis
(32,2%). Diu que on la cosa no va tan bé és en la regla de la despesa, que
és l’objectiu més polèmic, i que de forma permanent tots els ajuntaments
demanen que sigui anul·lat, perquè és el que limita la despesa als
ajuntaments. Per la regla de la despesa, tots els superàvits que un
ajuntament té limita que es puguin gastar en inversions o en despesa
corrent i com a molt és per amortitzar deute. Diu que és l’únic punt de
l’informe que no s’ajusta a la normativa.
L’alcalde informa que ja s’ha fet la sol·licitud del Pla Econòmic a la
Diputació de Barcelona i responen el que ja era previsible. La regla de la
despesa, considerada injusta per totes les associacions municipalistes,
limita la capacitat de despesa als ingressos ordinaris de manera que si
tens uns ingressos extraordinaris no els pots aplicar a despesa, s’han de
destinar a amortitzar deute. Cosa molt absurda. L’any passat, comenta,
l’ajuntament va tenir ingressos extraordinaris i els van aplicar i això és
el que ens penalitza per la regla de la despesa. La resta dels indicadors
econòmics són raonablement positius.
_____________________
10.

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DELS ARTICLES 7, 8, 9,
15, 26 I 27 DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER
SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

L’Ajuntament de Montmeló contempla, en compliment de la Constitució
Espanyola—articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007,d’11 d’octubre, de
serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars
situació de vulnerabilitat social.
El conjunt d’ajuts es troben regulats en el Reglament de prestacions
econòmiques de caràcter social, aprovat pel ple del dia 30 de juliol de
2013 i modificat pel ple del dia 17 de desembre de 2019.
L’objectiu del reglament és, en primera instància, pal·liar les necessitats
socials i econòmiques de les famílies, però també incidir en la consecució
de l’autonomia personal
i afavorir la inclusió social.
La declaració de l'estat d'alarma efectuada pel Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha comportat, entre d'altres
efectes, que moltes persones hagin vist afectats els seus ingressos i es
trobin actualment en una situació de vulnerabilitat.
Protegir a les persones que actualment són més vulnerables obliga a
preveure una disposició final al Reglament que regula ajuts que prevegin
les situacions que s’han generat com a conseqüència de l’impacte social i
econòmic de la pandèmia.
Davant aquesta excepcional situació, es requereix una modificació d’alguns
dels criteris per tal de poder ser beneficiari d’ajuts.

Al mateix temps s’adapta el text del Reglament a la normativa vigent i es
substitueixen les referències a normes derogades del preàmbul per les
actualmente vigents en el marc legal, article 13, article 14, article 24,
article 32 i article 35.
Vist l’informe de la tècnica de serveis socials.
L’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments locals és una
competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable,
d’acord amb l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
El procediment d’aprovació i modificació de les ordenances i reglaments
locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la
concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la
posterior publicació del text íntegre.
La informació pública es realitzarà d’acord amb l’article 83 de la Llei
39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
D’acord amb l’article 178 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, les
ordenances i els reglaments s’entendran aprovats definitivament amb
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant
la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
Per tot el que s'assenyala, la Regidora de l'àrea d'Acció Comunitària i
Benestar, proposa al Ple l'adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de prestacions
socials
-

S’afegeix una nova Disposició Final segona amb la següent redacció:

“Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones que acreditin tenir una
renda disponible igual o inferior al 100% del valor del SMI mensual de
l’exercici en curs. Per cada nou membre que formi part de la unitat
familiar, s’afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat
per un factor d’ajustament equivalent a 0.3 ·100% SMI.
S’haurà d’acompanyar la sol·licitud de la documentació que acrediti que la
situació està provocada directament pels efectes de la crisi del COVID-19,
així com moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la
unitat familiar dels últims tres mesos anteriors a la sol·licitud,
contracte de lloguer i hipoteca i rebuts justificatius de les despeses
generades per aquest concepte.

Les persones i famílies que compleixin els requisits establerts, podran
presentar la sol·licitud mentre duri l’estat d’alarma i fins als 3 mesos
posteriors”
-

Es substitueixen totes les referències al text de la Llei 30/1992 de
26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú per la Llei 39/2015 de l’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques del: preàmbul, marc legal, article 13, article 14, article

24, article 32 i article 35.
-

Es suprimeix del marc legal la referència a: la Llei de Bases de
règim local, al Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de
de contractes de la llei de
contractes del sector públic, el Decret 142/2010 de l’11 d’octubre
pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.

-

S’afegeix al marc legal la referència al: Decret llei 17/2019 de 23
de desembre de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord juntament amb el
text del articles modificats del Reglament, pel termini mínim de trenta
dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des del dia de la publicació del darrer anunci.
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.
El termini d’informació pública no es veurà afectat per la suspensió
terminis establerta en la DA 3a del RD 463/2020.

dels

Tercer.- Procedir, una vegada aprovat definitivament, a publicar el
corresponent edicte d’aprovació definitiva amb el text íntegre de
l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Entrarà
en vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a
l’art. 65.2 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.

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

6 PSC-CP; 4 CANVIEM; 1 ERC-AM
2 FEM
-

Presenta el punt la senyora Hernández, regidora de Serveis Socials. Diu que
aquesta modificació s’ha treballat conjuntament amb la resta de grups si
bé, reconeix, no s’ha tingut tan de temps com a la modificació que es va
aprovar al desembre. Llegeix quines són les modificacions. Diu que una
vegada acabi l’estat d’alarma, es tornaria
al reglament aprovat al
desembre.
A continuació pren la paraula la senyora Guerrero. Explica que en relació a
aquest punt, s’ha generat debat dins de la seva formació assembleària, ja
que cadascú d’ells té una visió personal, però per damunt de tot es
respecten els criteris i arguments d’aquelles persones que estan designades
a treballar en la matèria. Voldria dir que el motiu d’aquest vot és que no
els agrada ni el FONS ni la FORMA d’aquesta modificació:
· FONS: Comenta que fa uns mesos es va treballar de valent en la
modificació del reglament de prestacions econòmiques, i es va ampliar
el barem/tram econòmic per tal que més famílies es poguessin
beneficiar d’ajudes, així com també a la flexibilitat dels
professionals que podien decidir amb més llibertat en casos de no
complir els requisits. Aquesta eina de treball, és un element viu,
que ara pren més rellevància que abans ja que moltes més famílies en
situació extrema sobrevinguda es beneficiaran a partir d’ara perquè
moltes han perdut la feina al llarg d’aquesta situació del COVID-19.
Per tant, ara no cal tornar a modificar el barem econòmic i passar
ara al 100% en comptes del 75%, i només valorar els 3 mesos de la
situació econòmica familiar en comptes de 6 mesos com plantejava el
Reglament anterior, tot això només dóna més feina als treballadors de
l’Ajuntament que ja van prou estressats. Diu que es podia haver fet

una fotografia de les situacions actuals, i valorar el mes corrent de
cada família afectada, però això no els ho van acceptar. En
definitiva, totes les formacions van estar d’acord en aquest document
que no calia actualitzar ja que no atorga cap dret nou, que no
s’estigui abordant ara amb l’equip tècnic al cap davant, que es qui
s’encarrega de donar les ajudes.
·

FORMA: Tant en el primer moment com ara es va crear un grup de
treball per valorar les possibles modificacions/acords del Reglament,
en aquesta última ocasió cal dir que la valoració feta pels membres
que formaven el grup (un representant de cada formació política que
està a ple), va ser una. Però no s’ha dut a terme, ja que allò que es
va decidir i valorat s’ha modificat i concretat al grup de Portaveus,
diu que ni tan sols han rebut aquest document final al grup de
treball. Llavors, es pregunta,
perquè es crea aquest grup de
treball, si no se li dona cap valor, ni al grup ni als seus membres??
Finalment, vol comentar que no estan d’acord en aprofitar un moment tan i
tan delicat per fer demagògia amb les necessitats de la ciutadania, aquesta
necessitat té el suport municipal (i ho té sobretot pels professionals que
es deixen la pell literalment, perquè tothom tingui l’ajuda que calgui amb
o sense modificació del Reglament, així com els voluntaris que ho fan des
d’una vessant totalment altruista), remarca que el que sí necessitaria el
nostre poble és tenir la cohesió de totes les formacions polítiques des de
la humilitat i la transparència i no des del “postureo”. Per tot això,
manifesta que el seu grup votarà EN CONTRA.
L’Alcalde diu que els portaveus, com la seva denominació indica, porten la
veu, la expressió del seu grup polític. Dintre de la Junta de Portaveus,
cada grup municipal ha fet l’elecció del seu representant. Sota el seu punt
de vista no s’ha de posar en dubte la funció de la Junta de Portaveus que
és el lloc on els grups polítics traslladen el seu posicionament i, per
tant, s’entén, que els portaveus traslladen la posició del seu grup
polític.
El senyor Comas diu que el seu grup votarà a favor. Entenen que els
terminis s’han ajustat per la situació excepcional. Diu que el seu grup,
des que es va aprovar aquest Reglament, sempre han manifestat
que no té
sentit demanar ingressos a les famílies que demanen ajuts i ara més que
mai. Ell no considera que sigui demagògia sinó la voluntat de respondre des
de l’administració de la forma més àgil possible a les necessitats més
urgents i immediates que té la ciutadania. Saben que el personal de Serveis
Socials està desbordat, i ja des d’abans d’aquesta crisi. Diu que ells a la
reunió ja van demanar que s’incrementés el personal i els recursos per
aquesta àrea perquè és evident que augmentaran els casos que hauran
d’atendre.
El senyor Esteban diu que quan es
va fer la modificació, actualització,
del reglament al desembre, es va fer una feina molt vàlida i positiva. Diu
que ara era urgent fer alguna variació per la situació en la què ens
trobem. Ell insisteix en què l’administració ha tenir uns filtres i
per
això ha de demanar documentació, perquè els diners que l’Ajuntament atorga,
quan es compleixen les condicions requerides, són públics i això no es pot
perdre de vista. Malgrat això el Reglament ja dona un marge a les
treballadores socials per avaluar la situació. Per altra banda diu que el
capítol I no es pot incrementar per la regla de la despesa. Aniria molt bé
que es pogués incrementar però no és possible. Diu que l’Ajuntament ja ha
rebut dos avisos en aquest sentit. Diu que últimament s’està tirant del
capítol II, de recursos que proporciona el Consell Comarcal o d’altres
organismes. Espera que, atès aquesta situació excepcional, la normativa
variï.
La senyora Guerrero diu que voldria aclarir que ella no havia dit que la
Junta de Portaveus no fos important, tot el contrari. Ella es referia
al
grup de treball que s’havia creat per parlar del reglament i que sembla que
no se li ha donat la importància que inicialment se li va concedir. Que els
acords presos en aquesta Comissió no s’hagin tingut en compte. No acaba
d’entendre el funcionament del grup de treball. I que els acords finals li
hagin arribat pel seu company en comptes d’informar-los directament al grup

de treball.
La senyora Hernández solament vol comentar que és un document que ha costat
molt de fer i que ha suposat un gran esforç per part de serveis socials i
de la secretària perquè pogués passar en aquest ple. Diu que si ella no
havia enviat el document abans era perquè encara no el tenia. Diu que li
sap greu la seva interpretació.
Pren la paraula la senyora M. Cruz Ramal del grup municipal CANVIEM. Volia
fer un aclariment respecte a la intervenció de la senyora Ojeda. Diu que és
cert que hi hagut una col·laboració amb l’Ajuntament de l’associació ADMI
en un cas concret de violència de gènere. Durant el confinament s’agreuja
el maltractament psicològic i físic. Coneix casos de persones que no han
pogut
posar-se
en
contacte
amb
l’Ajuntament
per
denunciar
un
maltractament; aquestes persones li havien manifestat que era més fàcil
trucar al 016 que posar-se en contacte amb l’Ajuntament. Diu que per això
el seu grup havia demanat que es facilités un número de mòbil o un correu
electrònic per aquestes situacions excepcionals perquè quan acabi el
confinament aquestes situacions ja no hi seran. Aquest és el perill: que la
persona maltractada ara ha d’estar a casa amb el maltractador. Per això la
urgència d’aquesta proposta feta des del seu grup.
La senyora Ojeda diu que les persones que pateixen maltractament s’han de
dirigir a l’Ajuntament perquè és el que facilita i garanteix una atenció
assessorada
i això no treu la feina d’acompanyament que es fa des de
l’ADMI i que s’agraeix. Diu que caldrà valorar si s’ha de fer més reforç a
nivell comunicatiu. I també saber les circumstàncies d’aquestes persones
que diuen que no han rebut resposta de l’Ajuntament per si se’ns escapa
alguna cosa. I com sempre, demana, que si en saben d’algun cas que ho
comuniquin a Serveis Socials. Afirma que les eines hi eren, però malgrat
això, s’estudiarà què es el que ha pogut passar en aquests casos que diuen
que no han pogut contactar amb l’Ajuntament.
La senyora Ramal diu que sempre des d’ADMI es redirigeix a la persona al
servei de
l’Ajuntament, al Punt Dona, però que han detectat que
l’accessibilitat no es bona. I d’aquí ve la proposta del seu grup.
La senyora Ojeda comenta que això depèn també de les persones.
persones que dirigir-se directament a l’Ajuntament els hi costa
necessiten abans parlar amb d’altres persones. Li dona la raó en
coses i diu que continuaran treballant per millorar l’accessibilitat
persones als serveis.

Hi ha
i que
certes
de les

L’alcalde apunta que el confinament realment ha canviat la forma en què es
donen els serveis en general i potser, en aquest àmbit específic, també
s’ha de repensar en la forma que es donen els serveis a les persones que
les puguin necessitar.
El senyor Esteban
900 120, on anava
sofrir violència
Diu que es va fer

diu que Mossos d’Esquadra va proporcionar un telèfon 900
incorporat un mòbil, adreçat a les persones que poguessin
de gènere o domiciliària perquè poguessin denunciar-ho.
difusió al web de tots dos.
_____________________

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a un quart menys cinc de nou del vespre 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.

