PLE DE L'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou del vespre del dia 25
de febrer 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
ordinària
de
primera
convocatòria.
ASSISTENTS:
PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; ALCALDE
LLUÍS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
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
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
ABSENTS:
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.
_______________
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:
1.-

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE GENER DE 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
2.-

ADHESIÓ A L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI.

3.-

APROVAR L'INCREMENT DE LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTOTAXI - ANY 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA . Regidoria Participació Ciutadana , bon govern i transparència
4.-

DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE 2020 - 2023

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
5.-

INCREMENT RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DEL PERSONAL AL SERVEI DE
L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ EN APLICACIÓ DEL REAL DECRET-LLEI 2/2020, DE 21 DE GENER DE 2020,
PEL QUE S'APROVEN MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR
PÚBLIC.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE
6.-

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I PLÀNOL DE LA TUC PER INCORPORAR L'ÀMBIT DEL PM01 I PLA DE
MILLORA SOTA EL MOLÍ

7.-

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA EL MOLI

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE . Regidoria Biodiversitat
8.-

MOCIÓ RECLAMANT LA INVESTIGACIÓ DE LES CAUSES DE L'ABOCAMENT DE RESIDUS TÒXICS AL RIU
BESÒS I RECLAMANT MESURES URGENT PER A LA REPARACIÓ DELS DANYS SOFERTS PER L 'ESPAI
NATURAL DEL BESÒS

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
9.-

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA RESIDÈNCIA CAN DOTRAS

10.-

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE DE DIA CAN DOTRAS.

GRUPS MUNICIPALS
11.-

MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN A INCLOURE EN EL PRESSUPOST 2020 UNA PARTIDA PER PORTAR A
TERME LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EDUCATIU D’ESTUDIS DE GRAU MIG I SUPERIOR DE LA FAMÍLIA
DE LA QUÍMICA A MONTMELÓ

12.-

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

13.-

MOCIONS

14.-

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

15.-

PRECS I PREGUNTES

_______________

1.

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària
anterior, corresponent al passat 28 de gener de 2020, la qual és aprovada
per unanimitat dels presents.
_____________________
2.

ADHESIÓ A L'ÀREA DE PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DEL TAXI.

El senyor Daniel Carrillo en representació de tots els taxistes amb
llicència municipal de Montmeló, va registrar amb núm. 2019/22066 una
sol·licitud a l’Ajuntament de Montmeló per a la integració al conveni del
servei de taxi dels municipis del Vallès Occidental i Oriental.
L’article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació
intermunicipal en les zones hi ha interacció o influència recíproca entre
serveis de transport de diferents municipis, de manera que l’ordenació
adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels
municipis de la zona.
De conformitat amb l’exposat anteriorment, els ajuntaments de l’Ametlla del
Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del
Vallès, Palau- Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat, consideren necessària la prestació conjunta del servei de taxi
en l’àmbit dels seus termes municipals, de tal manera que els taxis de tots
aquests municipis puguin actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes
municipals.
A tal efecte, en data 13 de desembre de 2016, els representants dels
esmentats ajuntaments, van signar el conveni pel qual estableixen un marc

de col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar per
a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels
municipis de l’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall,
Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-Solità i Plegamans, Parets del
Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles,
Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
Aquest conveni ha estat autoritzat per la Direcció General de Transports i
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya en data 5 d’octubre de 2016. Així mateix el 2017, la Direcció
General ha donat el vist-i-plau a la incorporació de Caldes de Montbui,
Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines. I en el 2018, a Castellar
del Vallès.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, l'alcalde proposa

al Ple l'adopció dels següents

A C O R D S:
Primer.- SOL·LICITAR a la Direcció General de Transports i Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
l'adhesió del Servei del Taxi de Montmeló al conveni de data 13 de desembre
de 2016 entre els Ajuntaments de L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La
Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa
Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, pel qual
s’estableix un marc de col·laboració en el qual es concreten les actuacions
a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit
territorial dels esmentats municipis.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als municipis que formen part de l’àmbit
territorial del conveni per al seu coneixement.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde exposa el punt. Explica que és una petició expressa dels taxistes
de Montmeló per incorporar-se a un àrea única de prestació del servei de
taxi que incorpora diferents municipis del Vallès Oriental i Occidental. El
que es proposa en aquest punt és fer la sol·licitud a la Generalitat de
Catalunya d’adhesió a aquesta zona conjunta de prestació i poder signar
aquest conveni.
_____________________
3.

APROVAR L'INCREMENT DE LES TARIFES URBANES DEL SERVEI D'AUTOTAXI ANY 2020
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA

L’Alcalde diu que es retira perquè s’està pendent de reunir-se amb tots els
taxistes i que facin la sol·licitud formal.
El senyor Albert Monserrat del grup municipal ERC-AM comenta que algun
taxista no estava d’acord amb aquesta adhesió
i que per això calia una
reunió amb ells.
_____________________

4.

DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE POBLE
2020 - 2023

En data 18 de febrer de 2020 es va dictar el Decret d'Alcaldia amb el
següent tenor literal:
"El Ple del mes de gener de 2015 va aprovar el Reglament del Consell de
Poble i el defineix com a màxim òrgan consultiu, d'informe i de proposta
de l'Ajuntament de Montmeló, on els i les representants de l'Ajuntament i
els i les representants de la societat civil debaten els principals afers
públics del municipi.
L'estructura i organització del Consell, definida per l'article 4 del
Reglament, està formada per la Presidència, la Vicepresidència, El Plenari
del Consell de Poble i la Comissió Permanent.
Atès que l'article 7 defineix el Plenari i qui l'integra i estableix que
en seran Vocals:
a) El regidor/a portaveu de cada un dels Grups Municipals
PSC- CP: Lluis Esteban Garcia
ERC - AM: Albert Monserrat Soldevila
Canviem Montmeló: Jordi Manils Tavío
FEM Montmeló: Josep Benach Ductuyat
b) Un representat associatiu escollit/da per cada una de les Comissions de
treball sectorials o temàtiques del Consell de Poble
- Consell de Cooperació: Fina Bassons Berruezo
- Consell Municipal de l'Esport: Esther Rodríguez Mallafré
c) Una persona representant de cada organització sindical, professional i
empresarial del poble
Per part de la Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló, M Àngela
Cartró Filvà
Per part del sindicat CCOO
Per part del sindicat UGT
Per part de la UEI - Cerclem. Unió Empresarial Intersectorial
d) Persones d'especial rellevància ciutadana proposades per l'Alcaldia, un
cop escoltada la Junta de Portaveus
- Antoni Guil
- Antonio Segura
- Abel Florensa
- Hassan El Ars
- Kemoba Gassama
- M Jesús Prieto
- Marcel Comas
- Jaume Monclús
- Martí Torras
- Sònia Pascual
e) Fins a deu persones de la borsa de participació ciutadana del Consell
de Poble
- Sonia Castillo
- Alejandro Peña
- Oscar Loro
- Ismael Jimenez
- Dídac Santisteban
- Albert Santamaria
- Isabel Jurado
- Gerard Garcia
- Maria Jesús Cuba

- Jacint Torres
- Angela Garcia
Atès que els i les vocals del Plenari han de ser nomenats per Decret
d'Alcaldia.
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
NOMENAR com a Vocals del Plenari del Consell de Poble:
- Lluis Esteban García, regidor portaveu del PSC
- Albert Monserrat Soldevila, regidor portaveu d'ERC
- Jordi Manils Tavío, regidor portaveu de Canviem Montmeló
- Josep Benach Ductuyat, regidor portaveu de Fem Montmeló
- Fina Bassons Berruezo, representant del Consell de Cooperació
- Esther Rodríguez Mallafré, representant del Consell Municipal
l'Esport
- M Àngela Cartró Filvà, representant de la UBCM
- Lalo Plata, representant de CCOO
- J. Antonio Balmisa, representant de UGT
- Joaquim Colom, representant d'UEI - Cerclem
- Antoni Guil Román, proposat per la Junta de Portaveus
- Antonio Segura, proposat per la Junta de Portaveus
- Abel Florensa Domènech, proposat per la Junta de Portaveus
- Hassan El Ars, proposat per la Junta de Portaveus
- Kemoba, proposat per la Junta de Portaveus
- M Jesús Prieto Vila, proposada per la Junta de Portaveus
- Marcel Comas Subirà, proposat per la Junta de Portaveus
- Jaume Monclús Juncosa, proposat per la Junta de Portaveus
- Martí Torras Mayneris, proposat per la Junta de Portaveus
- Sònia Pascual, proposada per la Junta de Portaveus
- Alejandro Peña, proposat per la Junta de Portaveus
- Sonia Castillo, Borsa de Participació Ciutadana
- Oscar Loro, Borsa de Participació Ciutadana
- Ismael Jimenez, Borsa de Participació Ciutadana
- Dídac Santisteban, Borsa de Participació Ciutadana
- Albert Santamaria, Borsa de Participació Ciutadana
- Isabel Jurado, Borsa de Participació Ciutadana
- Gerard Garcia, Borsa de Participació Ciutadana
- Maria Jesús Cuba, Borsa de Participació Ciutadana
- Jacint Torres, Borsa de Participació Ciutadana
- Angela Garcia, Borsa de Participació Ciutadana "

de

Vist que és convenient i necessari donar compte de la resolució.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això l'Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent
A

C

O

R

D

Donar compte de la resolució presa per l'Alcaldia en data 18 de febrer de
2020 en relació a la composició del Plenari del Consell de Poble 2020-2023.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde comenta que el passat dijous es va constituir el Consell de Poble

i per un error tipogràfic hi ha dos decrets. En aquest punt es dóna compte
dels dos decrets fent constar que el segon és el vàlid ja que calia
incorporar a la Sònia Pasqual.
_____________________
5.

INCREMENT RETRIBUTIU DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DEL PERSONAL
AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ EN APLICACIÓ DEL REAL
DECRET-LLEI 2/2020, DE 21 DE GENER DE 2020, PEL QUE S'APROVEN
MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR
PÚBLIC.

Vist el Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de
les mesures urgents en matèria de retribucions
públic, que en el seu article 3.dos i següents
retributiu d'un 2 per cent per a l'any 2020 pel
sector públic.

2020, pel que s'aproven
en l'àmbit del sector
estableix un increment
personal al servei del

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 20 de juny de 2019, en que es
va aprovar el règim de dedicació i règim retributiu dels membres de la
Corporació.
Atès que de conformitat amb el què disposen els articles 75 i següents de
la Llei de bases de règim local i l'article 26 i següents del ROM els
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per
l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en quantia i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte
d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals en formen part i també a ser indemnitzats per les
despeses efectives realitzades en exercici del seu càrrec. En aquest sentit
l'article 18 del Real Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que
s'aproven les mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del
sector públic modifica les quantitats del règim retributiu dels membres de
les Corporacions Locals.
Vist l'informe d'intervenció.
Per tot el que s'exposa, el regidor de govern i economia, proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents
A

C

O

R

D

S

Primer.- Establir que, amb efectes de dia 1 de gener de 2020, els membres
de la Corporació que a continuació es relacionen, executin els seus càrrecs
en el règim de dedicació i retribucions que s'especifica seguidament:
Pere Rodríguez Rodríguez ....100,00%
Lluís Esteban García .........23,73%
Marta Ibáñez Abril ...........23,73%
María Mar Hernández Sánchez ..23,73%

-

48.833,61
11.588,22
11.588,22
11.588,22

€
€
€
€

bruts
bruts
bruts
bruts

Les retribucions seran anuals i es percebran prorratejades en catorze
pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
Les retribucions seran incompatibles, quan es tracti de Regidors o
Regidores en règim de dedicació exclusiva, amb la de qualsevol altra
retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i
dels Ens, Organismes i Empreses d'elles dependents, sense perjudici de les
dietes o indemnitzacions que les puguin correspondre per la seva
assistència als Consells d'Administració o òrgans de govern d'entitats o
empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també serà
incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent

i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques.
Segon.- Actualitzar els imports dels conceptes retributius del personal al
servei de l'Ajuntament de Montmeló, aplicant les directrius del Real
Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s'aproven les mesures
urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic i amb
efectes del dia 1 de gener de 2020.
Tercer.- Notificar els anteriors acords a les persones interessades.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde explica que el Reial Decret fa un augment del 2% en el salari
dels treballadors públics i el que es fa és aplicar-ho a tot el personal
al servei de l’Ajuntament i de la Residència Can Dotras.
_____________________
6.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I PLÀNOL DE LA TUC PER INCORPORAR L'ÀMBIT
DEL PM01 I PLA DE MILLORA SOTA EL MOLÍ

Atès que el POUM va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona el dia 8 de març de 2012 i publicat al DOC núm.
6136 amb data 25 de maig de 2012.
En data 25 de juliol de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Montmeló va
sol·licitar aprovar inicialment la delimitació de la Trama Urbana
Consolidada (TUC) del municipi de Montmeló.
El Ple de l'Ajuntament de Montmeló, en sessió ordinària de data 30 de gener
de 2018, va aprovar la proposta del Text Refós de la Trama Urbana
Consolidada (TUC) de Montmeló incorporant les prescripcions de la Direcció
General de Comerç.
La TUC de Montmeló es va aprovar en data 6 de juliol de 2018 per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i va ser publicat al DOGC de
data 6 d’agost de 2018.
En la tramitació de la TUC es van excloure els àmbits de sòl urbà no
consolidat que no tenien planejament aprovat ni ordenació urbanística
detallada aprovada i vigent, entre els quals estava el PM01, Pla de Millora
Sota el Molí.
En data 30 de juliol de 2019 l’Ajuntament Ple aprova inicialment el Pla de
Millora PM01 que recull una ordenació urbanística detallada de l’àmbit i
que per tant amb la seva aprovació i vigència possibilita incloure els
terrenys dintre de la TUC.
Aquesta modificació de la TUC està condicionada a l’aprovació definitiva i
vigència de la modificació puntual de POUM del PM01.
En data 24 de setembre de 2019 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la
modificació de la TUC en paral·lel a la tamitació de la modificacio puntual
de POUM que desenvolupa el sector del PM01.
En data 24 de gener de 2020 el Departament de Territori i Sostenibilitat
requereix a l'Ajuntament la presentació de la memòria justificativa de la
proposta, així com el plànol o plànols a escala, que especifiquin amb la
deguda claredat i la corresponent llegenda, identificant degudament la
trama urbana vigent i l'àmbit a incloure, així com l'expedient
administratiu complet de la tramitació de la proposta.

Vist l'informe de l'arquitecte.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, el regidor de l'àrea Àrea de Desenvolupament urbà,
sostenibilitat i habitatge, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels
següents
A C O R D S :
Primer.- Aprovar la memoria justificativa de la modificació de la TUC, així
com els plànols a escala on s'identifica degudament la trama urbana vigent
i l'àmbit a incloure en la Trama Urbana Consolidada.
Segon.- Comunicar a la
documentació requerida.

Comissió

Territorial

d'Urbanisme

i

trametre

la

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde remarca que s’aprova només la memòria i el plànol que incorpora
el PM01 (fa referència a la finca que hi ha al costat de la nau de Máximo
Mor)
i tota aquesta documentació es remetrà a la Generalitat perquè ho
incorpori al nostre expedient que ja tenen de la Trama Urbana Consolidada.
_____________________
7.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PM01 SOTA
EL MOLI

El POUM aprovat definitivament en data 8 de març de 2012 i publicat en data
25 de maig de contempla en aquest sector un pla de millora: PM 01- Primer
de Maig amb unes condicions urbanístiques recollides en les fitxes
normatives.
En la fitxa normativa del sector s’especifica l’àmbit, els objectius, les
condicions d’ordenació, edificació ús i les condicions de gestió i execució
entre les quals s’especifica que es poden establir polígons per una
correcta i racional execució per fases del sector.
Actualment en l’àmbit existeixen unes indústries amb activitat situades en
la part oest i finques sense edificar o amb construccions sense ús que
estan tenint actes de vandalisme. Una d’aquestes construccions esta al
catàleg municipal i una part es contempla que s’ha de conservar.
Amb la modificació puntual del POUM a l’àmbit del PM01 Sota el Molí es
possibilita el desenvolupament del sector amb la construcció de nous
habitatges que permeten avançar en el compliment de l’Agenda del POUM i
cobrir la demanda de la població així com obtenir un espai destinat a
equipament
amb la possible rehabilitació de l’edificació catalogada
existent com a centre docent.
En data 30 de juliol de 2019, el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment
la modificació puntual del POUM a l'àmbit del PM01 Sota el Molí, amb
l'objectiu de possibilitar el desenvolupament del sector amb la construcció
de nous habitatges i obtenir un espai destinat a equipament amb la possible
rehabilitació de l'edificació catalogada existent com a centre docent.
L'expedient ha estat exposat al públic i es van sol·licitar informes
sectorials en data 16 de setembre de 2019 als següents organismes:
- Aigües
- Canvi climàtic
- Medi Ambient

-

Mobilitat
Residus
Transports Terrestres
Seguretat Industrial
Telecomunicacions
Usos comercials i trames urbanes consolidades
Bombers
Protecció Civil

Durant el termini d'informació pública, s'ha rebut els següents informes
sectorials:
- Informe de l’Oficina Catalana del Canvi climàtic, amb número de registre
d'entrada 7940 de data 6 de juny de 2019, amb prescripcions.
- Informe de la Direcció General de Comerç, amb número de registre
d'entrada 7940, de data 6 de novembre de 2019.
- Informe Autoritat Transport Metropolità, amb número de registre d'entrada
8122 de data 13 de novembre de 2019.
- Informe de Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública,
amb número de registre d'entrada 8222, de data 14 de novembre de 2019.
- Informe de l’Agència de Residus de Catalunya, amb número de registre
d'entrada 252 de data 14 de gener de 2020, amb prescripcions.
- Informe de la Direcció General d'Infrastructures de Mobilitat, amb número
de registre d'entrada 729 de data 29 de gener de 2020.
- Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb número de registre
d'entrada 728 de data 29 de gener de 2020, amb prescripcions.
- Informe de la Direcció General de Protecció Civil, amb número de registre
d'entrada 1395 de data 20 de febrer de 2020.
- Informe de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, amb
número de registre d'entrada 1446 de data 21 de febrer de 2020.
Atès que no s'han rebut al·legacions de particulars i atès el contingut
dels informes sectorials, es proposa aprovar provisionalment el document de
forma que s'incorporin les prescripcions i/o recomanacions dels informes
sectorials rebuts i la incorporació de l'estudi d'avaluació de mobililtat
generada com demana l'informe de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, l'alcalde proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
següents
A C O R D S:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del POUM a l'àmbit
del PM01 Sota el Molí, amb l'objectiu de possibilitar el desenvolupament
del sector amb la construcció de nous habitatges i obtenir un espai
destinat a equipament amb la possible rehabilitació de l'edificació
catalogada existent com a centre docent.
SEGON.- Donar trasllat de l'expedient a la Comissió territorial d'urbanisme
de Barcelona.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde explica que es tenen tots els informes favorables i per tant
s’aprova provisionalment aquesta modificació amb una doble finalitat: que
permeti la construcció d’habitatge i poder disposar de la finca on estava
ubicada l’antiga fàbrica Màxim Mor amb la intenció de destinar-ho a un
centre de formació professional en matèria de química.

_____________________
8.

MOCIÓ RECLAMANT LA INVESTIGACIÓ DE LES CAUSES DE L'ABOCAMENT DE
RESIDUS TÒXICS AL RIU BESÒS I RECLAMANT MESURES URGENT PER A LA
REPARACIÓ DELS DANYS SOFERTS PER L'ESPAI NATURAL DEL BESÒS

En data 11 de desembre de 2019, va tenir lloc l’incendi de les
instal·lacions de l’empresa de valorització i recuperació de dissolvents
orgànics (DITECSA) situada al Polígon Industrial Can Buscarons de Baix
(c/ Can Buscarons de Baix, 8-10) a Montornès del Vallès, just a tocar del
terme municipal de Montmeló, i afectant seriosament la conca del riu
Besòs.
L’incendi va provocar l’abocament a la llera del riu i al riu d’elevades
concentracions de diversos compostos emmagatzemats (dissolvents volàtils
i semi volàtils), a més de l’afecció de la vegetació de la riba i ribera
per l’expansió de l’incendi als voltants de la indústria, ubicada al
costat de la llera del riu (pocs metres avall de la confluència entre els
rius Mogent i Congost).
L’abocament incontrolat de les substàncies nocives a la llera del riu
Besòs, i als seus marges, es va propagar aigües avall fins al mar, i
podria també afectar a les aigües subterrànies més directament associades
a la zona afectada.
Atès que l’incident va acabar tenint afectació al riu Besòs, fins on va
arribar una part de l’aigua utilitzada per a l’extinció. L’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) va reconèixer, una vegada estabilitzat el foc,
que havien aparegut peixos morts i no s’han deixat de fer inspeccions per
veure l’abast de l’afectació. El Consorci Besòs Tordera va informar que
l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) ubicada al polígon va fer
les tasques de depuració per tractar el vessament procedent del
clavegueram.
Les conseqüències, així com els danys causats per aquest incident, poden
alterar greument l’estructura i composició de la fauna i flora del riu, i
empitjorar l’estat de les masses d’aigua, tant superficials, com
subterrànies, i inclús costaneres (a la desembocadura del riu Besòs, uns
10 Km. aigües avall). Per aquesta raó, es va considerar la necessitat
d’actuar amb caràcter urgent per tal de retirar la comunitat de peixos
afectada i analitzar, a més de l’afecció més directe i immediata, també
la possible afecció latent que pot tenir els seus efectes al llarg dels
propers mesos. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va
declarar
l’emergència a través d’una resolució del Director de l’ACA amb data 12
de desembre de 2019, en la qual s’ordena l’actuació immediata per evitar
els riscos majors, i l’adopció de les mesures necessàries per a pal·liar
els danys causats amb immediatesa, així com el control dels riscos i
impactes sobre el medi.
El Besòs és un riu mediterrani vulnerable i profundament alterat per
l'acció de l'home, principalment en el seu curs baix. Amb una conca
hidrogràfica de 1.039 km2, suportant una població de dos milions
d'habitants.
Atès que aquest accident significa un retrocés en la tasca conjunta
d'organismes, administracions i ciutadania de les darreres dècades per
tal de fer del riu Besòs com exemple de renaturalització i recuperació de
flora i fauna autòctona.
El passat divendres 13 de desembre de 20191 va tenir lloc, a instància
dels ajuntaments, una reunió dels alcaldes i alcaldesses de les ciutats
afectades per l’emergència ambiental del Besòs amb la direcció de l’ACA i
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. En aquesta
reunió es va determinar treballar per la recuperació del Besòs amb unitat
d’acció de totes les administracions.
L'ajuntament de Montmeló manifesta la preocupació per la crisis ambiental

derivada de l'incendi de la planta de reciclatge de Montornès del Vallès
que va provocar un vessament al riu Besòs amb un impacte ambiental
considerable, amb mortandat de fauna inclosa que es trigarà temps a
revertir.
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de Sostenibilitat i
espais naturals i biodiversitat es proposa al Plenari de l’Ajuntament de
Montmeló l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Lamentar l'accident que ha provocat un pèrdua irreparable al riu
Besòs i a la seva llera, especialment a la seva flora i fauna.
Segon.- Mostrar la seva preocupació per la gestió dels sistemes d’alerta
d’emergència
a
la població civil afectada per esdeveniments com
l’ocurregut a DERPIN, S.A., que disortadament es van reproduïr a l’incendi
ocorregut a Tarragona en recents dates, i instar la Generalitat a treballar
en la millora dels sistemes de comunicació en ocasions com aquesta.
Tercer.- Treballar conjuntament amb la resta d'ajuntament afectats, això
com amb el Consorci Besòs Tordera i l'Agència Catlana de l'Aigua per tal de
recuperar el més aviat possible la biodiversitat i l'equilibri de l’espai
natural del riu Besòs
Quart.- Instar a la fiscalia de Medi Ambient a investigar els fets
ocorreguts i a depurar les responsabilitats que se'n derivin, tal i com han
fet ja entitats mediambiental del Vallè
Cinquè.- Comprometre’s amb la resta d’administracions afectades, un cop
aclarides les causes de l’accident ocurregut, a pendre les mesures
necessàries per minimitzar la possiblitat que uns fets així es tornin a
repetir.
Sisè.- Traslladar aquest acords al Consorci Besòs Tordera, a l'Àgencia
Catalana de k'Aigua (ACA), als Ajuntament afectats per l'accident.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta el punt la regidora de Biodiversitat i Medi Ambient, la senyora
Marta Ibáñez. Llegeix l’acord.
A continuació intervé el senyor Pep Benach de grup municipal FEM. Diu que
com ja s’ha comentat es una moció presentada conjuntament per tots els
grups ja que pensem que el que es demana s’ha de realitzar. Explica que en
la Comissió Informativa del dimarts passat se’ls va donar la possibilitat a
cada formació de fer les esmenes oportunes per si s’escau per la resta de
grups ser recollides en el document. Manifesta que com en la moció
presentada avui no han estat recollides, el seu grup vol explicar dos punts
que pensen que haurien de ser recollits en els acords:
-

Millorar la comunicació entre les administracions locals afectades
per
garantir
solucions
immediates
i
eficaces
en
situacions
d’emergència.

-

Instar a les administracions a realitzar o actualitzar els protocols
d’emergència establerts.

Volen aprofitar per fer alguns comentaris que segurament, apunta, van més
enllà del que reclama aquesta moció. Aquests tipus de mocions estan molt
bé, però no deixa de ser un document de bones intencions i de pressió per
la resta d’administracions però molt poc concretes a la pràctica. Des de
FEM pensen que cal un seguiment exhaustiu d’aquesta investigació i de les

possibles accions de reparació dels danys de l’espai natural del riu, però
sobre tot per assolir actuacions concretes que erradiquin o disminueixin
aquest tipus de catàstrofes. Reitera que està molt be traslladar aquests
acords de la moció a altres administracions però, com a grup que està
governant, pensen que s’ha de ser més autocrític, analitzant el que va
funcionar correctament però per sobre de tot el que va anar malament o el
que falta per fer. I FEM, com a grup a l’oposició, i nosaltres, diu, com a
càrrecs electes també som corresponsables de vetllar per la seguretat de la
ciutadania, per tant volen plantejar un parell de propostes a l’equip de
govern i a la resta de grups. Revisant el Pla d’Emergència Exterior del
Sector Químic de Catalunya, conegut com a Plaseqcat, en l’apartat 2.3.6.2
apareix un quadre on classifica els municipis amb obligació o recomanació
d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal del Plaseqcat i resulta que Montmeló
està classificat
com a municipi d’obligat compliment en l’elaboració
d’aquest Pla. Pregunta: El tenim realitzat? Si no es diu el contrari creuen
que no, almenys publicat no hi és. Una vegada realitzat aquest Pla, pensen
que s’ha de garantir la formació i informació a tota la ciutadania i les
empreses locals de com actuar en situacions d’emergència, perquè davant
d’aquestes situacions no poden existir dubtes. Per tant, volen transmetre
la total disposició del seu grup per treballar plegats en totes les accions
que calguin realitzar amb l’objectiu d’obtenir millor consciència
mediambiental i garantir la seguretat de la ciutadania.
Pren la paraula a continuació el senyor Marcel Comas del grup municipal
CANVIEM. Diu que a part de les bones intencions i de les propostes demana
que es concretin en accions i mesures a la pràctica per reduir que es
repeteixin aquests fets. Es tracta de vetllar per limitar al màxim accions
irresponsables. Diu que si volem viure de cara al riu Besòs, un riu que
forma part del nostre escut, de la nostra bandera, l’hem de defensar. És
un riu que hi era abans de tots nosaltres, de totes les empreses. No podem
permetre pràctiques irresponsables i, reitera, que l’hem de defensar.
El senyor Lluis Esteban, portaveu del grup municipal PSC-CP, diu que estan
totalment d’acord amb totes les exposicions. Diu que ara ens toca incidir i
recordar.
L’Alcalde recorda que és una empresa del terme municipal de Montornès del
Vallès. Des de les 7 h del matí la policia local de Montmeló va estar
treballant, va estar al peu del canó. Però, com es fa constar a la moció,
alguna cosa no s’està fent bé quan aquell dia el van trucar del centre de
salut preguntant què s’havia de fer. Explica que no van sonar les sirenes
perquè no hi havia risc tòxic però diu que potser en aquestes situacions
havien d’haver sonat. Pensa que va faltar comunicació amb la ciutadania,
avisar-los en situació d’emergència. Recorda que a Tarragona, el mateix
tipus d’incident, va ocasionar víctimes mortals. El riu està en procés de
recuperació. Creu que és molt important la comunicació amb la ciutadania
en aquestes situacions d’emergències i també cal millorar la comunicació
entre administracions, tal i com ha apuntat el senyor Benach.
El senyor Benach diu que no podem tenir dubtes en cas d’emergència i s’ha
de tenir clar com actuar.
_____________________
9.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA RESIDÈNCIA CAN
DOTRAS

Vist el Reglament de Règim Intern de la Residència de Dia Can Dotras
aprovat pel Ple de l'Ajuntament de 31 de gener de 2012.
Vista la recomanació feta pel departament de Benestar i Família de la

Generalitat de Catalunya, per tal de normalitzar l'horari dels àpats de la
Residència i començar el primer torn a les 13 hores i no abans, cal aprovar
la modificació del reglament. Alhora que es fan alguns canvis per tal que
la redacció sigui en llenguatge inclusiu.
Vist l'informe de la directora de la Residència-Centre de Dia Can Dotras.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents
A C O R D S:
Primer. APROVAR la modificació del reglament de règim
Residència de Dia Can Dotras, segons el text que s'adjunta:

intern

de

la

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE LA RESIDÈNCIA CAN DOTRAS
La residència Can Dotras és un establiment dels Serveis Socials de titularitat municipal sense ànim de lucre .
Té el seu Consell de Participació de Centre en el que estan representats l'Ajuntament, la Generalitat, els treballadors i
treballadores, les persones usuàries i les famílies.
Es regeix per les seus estatuts i per aquest reglament de Règim intern.
1.- PROCEDIMENT D’ INGRÉS.
1.1.- La direcció del centre convocarà una entrevista prèvia a l' ingrés per informar de totes les condicions d’estada en el
centre, se li ensenyarà les instal·lacions i l’habitació assignada. Se'ls informarà del funcionament i dels serveis que ofereix
el centre.
S’ establirà el dia i hora d’ ingrés.
1.2.- El dia de l'ingrés, la persona usuària, o bé la seva persona representant, si s’escau, entregarà la següent
documentació per formalitzar el contracte:
- Fotocòpia DNI de la nova persona usuària.
- Fotocòpia DNI de la persona que promou l' ingrés.
- Fotocòpia del 1r full de la cartilla bancària (a on consta els titulars i el nº de compte).
- Full de la medicació crònica.
- Informe del metge de capçalera. Full del calendari de vacunacions.
- Targeta sanitària.
- En cas d’absència familiar, còpia del títol del nínxol i/o del últim rebut de l’assegurança de defunció, si en disposa.
L’ingrés el realitzarà la responsable sanitària.
Amb la firma del contracte, la futura persona usuària, o la persona legalment responsable en el seu nom, manifesta la
seva voluntat de fer ús del centre i des d’aquest moment adquireix la condició de persona usuària.
Després de formalitzar el contracte se l’acompanyarà a la seva habitació i se l’ajudarà a instal·lar-se. Se li presentarà al
seu company d’habitació i a la resta de residents.
Els primers dies es farà un seguiment més acurat per part de tot l’equip per tal de facilitar la seva adaptació .
2.- HORARIS DEL CENTRE:
2.1.-Els horaris del centre són els següents:
HORARI ACTIVITAT
07.00 h - 08.45 h Llevar-se
09.00 h - 09.30 h Esmorzar
10.00 h - 11.00 h Activitats

11.00 h Refresc
11.00 h - 12.30 h Activitats
13.00 h Dinar primer torn
14.00 h Dinar segon torn
14.30 h - 15.30 h Descans
15.30 h - 17.00 h Activitats
17.00 h Berenar
17.00 h - 18.30 h Activitats
19.00 h Sopar primer torn
20.00 h Sopar segon torn
20.30 h Descans
Aquests horaris es podran modificar en funció de l’ estat físic de la persona resident i per necessitats puntuals
organitzatives.
Alguna d’aquestes activitats poden ser petites sortides pel poble. Així com activitats que es creguin estimuladores i
agradables per les persones residents.
3.- DESCANS
S‘ha de respectar el descans de les persones residents, i està prohibit el funcionament de ràdios a partir de les 10 de la nit
a les habitacions. No es permet tenir televisió a l‘habitació.
4.- VISITES:
4.1.-L’horari de visites està establert de les 10h del mati fins l’hora del sopar, excepte l’hora del dinar. La persona que
vulgui venir a donar de menjar al seu familiar, si aquest li cal, ho podrà fer, prèvia petició a la direcció i posterior aprovació
per aquesta.
4.2.- Les visites poden ser limitades per ordre mèdica i/o judicial.
5.- OBJECTES DE VALOR I DOCUMENTACIÓ:
5.1.- La persona resident podrà fer entrega a la direcció dels següents documents entre d’altres que pugui tenir: DNI,
llibreta d’estalvis, contracte de pòlissa de defunció i últim rebut. En cap cas, el centre es fa responsable de la pèrdua
d’aquests objectes si no s’ha dipositat a la direcció.
5.2.- Aconsellem que les coses de valor no es deixin en el centre, sobretot si la persona gran manifesta tenir pèrdua de
memòria.
5.3.- En cas de pèrdua d’alguna cosa, el centre no es farà responsable.
6.- ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DE LES HABITACIONS I SALES COMUNES:
6.1.- En el moment de l ingrés s'assignarà, a cada persona resident, un llit individual en un dormitori doble, que disposa
de una tauleta de nit, un timbre avisador i un armari de dos cossos amb altell per cada un. Si per l’organització del centre
fos necessari, se'l canviaria, prèvia comunicació a la persona usuària i/o a la família.
6.2.- La persona resident pot gaudir de les sales comunes compartint el lloc dels altres residents i les persones usuàries
de Centre de Dia.
6.3.- Està terminantment prohibit fumar en tot el recinte del centre, exceptuant el jardí.
6.4.- Per mesures de higiene no és permès tenir aliments, ni medicaments a les habitacions, per això es farà per part del
personal una neteja i revisió cada dos/tres mesos de l’ estat dels armaris i tauletes.
6.5.- Els àpats es faran en el menjador del centre, excepte quan l’estat de salut de la persona resident no ho permeti. Es
respectarà l’horari dels àpats, avisant amb temps dels retards justificats.
6.6.- La persona resident ha de respectar les normes de convivència habituals.
7.- CONDICIONS HIGIÈNIC - SANITÀRIES.

7.1.- El centre es compromet a fer respectar les normes higièniques a les seves persones residents.
7.2.- La persona resident portarà la roba adequada, neta i en bon estat. Així com sabates toves, que no apretin, per evitar
ferides difícils de curar. En tot cas el centre avisarà als seus familiars perquè li proporcionin el que necessiti.
7.3.- La persona resident es farà, o es deixarà fer en cas que ho necessiti l’higiene diària. La roba interior més íntima es
canvia cada dia, la resta de roba cada cop que estigui bruta, o be el dia de la dutxa.
7.4.- La persona resident acceptarà dutxar-se el dia que tingui assignat. El dia de la dutxa es canviarà tota la roba del llit,
a més de cada cop que estigui bruta.
7.5.- La persona resident respectarà les normes higièniques i sanitàries del centre.
7.6.- La persona resident prendrà la medicació pautada i subministrada per la infermera o les auxiliars, i no prendrà cap
medicació pel seu compte, a excepció de tenir permís de la infermera i/o de la direcció.
7.7.- Tot el material ortopèdic que necessiti, el centre el posarà a la seva disposició si en té, en cas que sigui molt
específic, La persona resident haurà d’abonar el seu import. (cadira de rodes, cinturons de seguretat, baranes etc.)
7.8.- La persona resident respectarà les indicacions establertes pel metge i la infermera del centre, respecte a visites a
especialistes, proves, analítiques etc...
8.- MENJADOR:
8.1.- Cada persona resident té assignat un lloc en el menjador que decidirà la direcció, en cas de necessitat la direcció
decidirà canviar-lo de lloc.
8.2.- Cada persona resident té una bossa amb el seu nom per guardar el tovalló. Aquest tovalló es renta cada setmana, o
més si cal.
8.3.- No es farà cap tipus de menjar especial, excepte si hi ha una ordre mèdica que especifiqui una dieta determinada .
8.4.- El menjar que es fa en el centre es adient per les necessitats alimentàries de les seves persones residents, per tant
no cal que les persones residents comprin menjar extra, ni que les seves famílies els hi portin.
9.-TELEFÒN
El centre disposa d’un telèfon públic per a ús dels residents i/o les visites.
10.- BUGADERIA.
10.1.- Tota la roba de les persones residents la rentarà el servei de bugaderia del centre, excepte aquella que necessiti
tintoreria, i el resident haurà d’abonar el seu cost.
10.2.- Per evitar pèrdues, les persones residents hauran de tenir totes les peces de roba marcada. El centre no es farà
responsable de la possible pèrdua de les mateixes.
11.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES:
Els serveis inclosos en la quota mensual, estan indicats en els contractes corresponents.
11.1.- El centre posarà a disposició de la persona resident el sabó i crema hidratant per la seva higiene personal.
11.2.- Es consideren despeses extraordinàries: tots aquells medicaments que no entrin per la Seguretat Social, el servei
de perruqueria i podologia.
11.3.- Si la persona resident necessita aparells ortopèdics especials i el centre no en disposa (cinturons de seguretat,
cadires de rodes, etc), la seva adquisició serà a càrrec de l'usuari i/o familiar.
11.4.- El cobrament de despeses extraordinàries es farà directament, o s’inclourà en el rebut mensual.
12. SERVEI D’ ATENCIÓ MEDICO-SANITÀRIA.
12.1.- El centre disposa d'un equip socio-sanitari format per personal mèdic, d’infermeria, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional i treballador/a social, aquest equip serà el responsable d’avaluar l’estat de la persona gran, i definir les
atencions als avis a través del Pla d’Atencions Individualitzat (PAI).
12.2.- A més a més, totes les persones residents tenen el seu metge de capçalera que es continuarà fent càrrec d’ells, i
mitjançant el qual es seguiran fent les receptes, peticions d’analítiques, etc...
12.2.- En cas de urgència mèdica, el personal del centre avisarà al metge de guàrdia que serà el que decidirà si cal donar
tractament o el seu trasllat a un centre hospitalari. A continuació s’avisarà a la família la qual es farà càrrec del seu

familiar.
13.- DEURES DE LES FAMÍLIES / TUTORS DE LA PERSONA USUÀRIA:
13.1.- Assistir a les entrevistes que sol·liciti la direcció per tal de fer un seguiment correcte de la persona gran .
13.2.- Respondre de qualsevol necessitat que tingui la persona resident pel bon desenvolupament de la seva vida diària .
13.3.- Mantenir relació continuada amb la persona gran, especialment en les festes assenyalades i els caps de setmana
13.4.- Acompanyar a la persona resident a les visites mèdiques fora del centre .
13.5.- En el moment del ingrés en un centre hospitalari els familiars s’ hauran de responsabilitzar de tenir cura de la
persona usuària.
13.6.- A abonar, en cas de que la persona resident no tingui mitjans per fer-ho, el preu pactat per l’estada en el centre i/o
les despeses extraordinàries que es puguin originar.
14.- DRETS DE LA RESIDÈNCIA.
14.1.- La residència té el dret de la contraprestació econòmica pels serveis prestats .
14.2.- La residència té el dret d’organitzar els serveis i els seus horaris de la forma que cregui millor per a la seva correcta
prestació, sempre d’acord amb la normativa vigent.
14.3.- La residència té el dret de disposar i de fer complir unes normes de convivència que afavoreixin la correcta prestació
dels serveis.
14.4.- La residència té el dret a ser respectada com a institució, tant amb l’apartat de instal·lacions com en el seu personal.
14.5.- La residència té el dret de modificar els preus dels serveis complementaris segons els preus del mercat , previ avís al
tauler d’anuncis.
15.- OBLIGACIONS DE LA RESIDÈNCIA.
La residència s’obliga a complir els requisits previstos al Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, sobre matèria
d’assistència i serveis socials, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig i la resta de normativa vigent que li sigui d’aplicació, i especialment a:
15.1. Respectar i fer efectius els drets de les persones usuàries reconeguts a l’article 5.1 del Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.
15.2. Prestar els serveis inclosos amb els recursos estructurals, materials i humans necessaris per a la correcta prestació.
Així mateix, s’obliga a prestar els serveis complementaris en els termes establerts en el RRI.
15.3. Deduir el cost de l’alimentació en cas d’absències voluntàries no superior a 30 dies anuals o en cas d’absències
forçoses transitòries. En aquesta darrera situació no hi ha límit de dies.
15.4. Tenir subscrita una pòlissa d’assegurança civil.
15.5. Comunicar a l’altra part qualsevol variació en les condicions funcionals que afecti a l’usuari /usuària.
16.- DRETS DE L’USUARI/ USUÀRIA.
16.1. L’usuari/usuària té els drets reconeguts a les lleis i especialment a l’article 5.1 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema català de serveis socials, modificat per Decret 176/2000, de 15 de maig, i en concret:
- Dret a rebre voluntàriament el servei social que correspongui.
- Dret a la informació en tots els serveis socials i a la participació democràtica de les persones usuàries o de llurs
representants legals en aquells serveis que així s’estableixi en la norma que la reguli .
- Dret a la intimitat i a la no divulgació de dades personals que figurin en els seus expedients o historials .
- Dret a considerar com a domicili propi l’establiment residencial on viu i a mantenir la seva relació amb l’entorn familiar i
social.
- Dret a la continuïtat en la prestació de serveis en les condicions establertes o convingudes, sens perjudici de les
clàusules d’estabilització que s’acordin en les contractes d’assistència.
- Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, i a ser tractat amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat.

- Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió,
llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de l’usuari o de terceres persones .
- Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets establerts .
17.- OBLIGACIONS DE L'USUARI/ USUÀRIA.
L'usuari/usuària i el seu representant legal, el guardador de fet i/o la persona o familiar de referència, s’obliguen a facilitar
la percepció dels serveis i, en especial, a:
- Respectar i facilitar la convivència.
- Complir el Reglament de Règim Interior.
- Abonar puntualment el preu pactat.
- Respectar les instal·lacions.
L' incompliment provat de les obligacions esmentades al pacte anterior, podran comportar la resolució del contracte.
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del
reglament pel termini mínim de trenta dies, per tal que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents
i
al
tauler
d'edictes
de
l'Ajuntament.
El
termini
d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l'anunci al BOP.
Tercer. DISPOSAR que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació
durant el termini d'informació pública, el reglament aprovat inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
Presenta l’acord la senyora Mar Hernández com a Regidora de Gent Gran i de
Serveis Socials. Explica que la modificació ve donada per recomanació del
Departament de benestar i família de la Generalitat de Catalunya i és per
normalitzar l’horari dels àpats del migdia. El primer torn serà a les 13 h
i el segon a les 14 h. Per altra banda, també s’havia d’arreglar el
llenguatge inclusiu.
_____________________
10.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE DE DIA CAN
DOTRAS.

Vist el Reglament de Règim Intern del Centre de Dia Can Dotras aprovat pel
Ple de l'Ajuntament de 31 de gener de 2012.
Vista la recomanació feta pel departament de Benestar i
Generalitat de Catalunya, per tal de normalitzar l'horari
Centre i començar el primer torn a les 13 hores i no abans,
modificació del reglament. Alhora que es fan alguns canvis
redacció sigui en llenguatge inclusiu.

Família de la
dels àpats del
cal aprovar la
per tal que la

Vist l'informe de la directora de la Residència- Centre de Dia Can Dotras.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, l'alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents
A C O R D S:
Primer. APROVAR la modificació del reglament de règim intern del Centre de
Dia Can Dotras, segons el text que s'adjunta:

"REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CENTRE DE DIA CAN DOTRAS.
El Centre de Dia Can Dotras és un establiment dels Serveis Socials de titularitat municipal sense ànim de lucre .
Té el seu Consell de Participació de Centre en el que estan representats l'Ajuntament, la Generalitat, els treballadors i
treballadores, les persones usuàries i les famílies.
Es regeix per les seus estatuts i per aquest reglament de Règim intern.
1.- PROCEDIMENT D’ INGRÉS.
1.1.- La direcció del centre convocarà una entrevista prèvia a l' ingrés per informar de totes les condicions d’estada en el
centre, se li ensenyarà les instal·lacions. Se'ls informarà del funcionament i dels serveis que ofereix el centre.
1.2.- El primer dia, la persona usuària, o bé la seva persona representant, si s’escau, entregarà la següent documentació
per formalitzar el contracte:
- Fotocòpia DNI de la nova persona usuària.
- Fotocòpia DNI de la persona que promou l' ingrés.
- Fotocòpia del 1r full de la cartilla bancària (a on consta els titulars i el nº de compte).
- Full de la medicació crònica.
- Informe del metge de capçalera. Full del calendari de vacunacions.
- Targeta sanitària.
- En cas d’absència familiar, còpia del títol del nínxol i/o del últim rebut de l’assegurança de defunció, si en disposa.
Amb la firma del contracte, la futura persona usuària, o la persona legalment responsable en el seu nom, manifesta la
seva voluntat de fer ús del centre i des d’aquest moment adquireix la condició de persona usuària.
Els primers dies es farà un seguiment més acurat per part de tot l’equip per tal de facilitar la seva adaptació .
2.- HORARIS DEL CENTRE
HORARI ACTIVITAT
08.30 h Esmorzar primer torn
09.00 h Esmorzar segon torn
10.00 h - 11.00 h Activitats
11.00 h Refresc
11.00 h - 12.00 h Activitats
13.00 h Dinar primer torn
14.00 h Dinar segon torn
14.30 h - 15.30 h Descans
15.30 h - 17.00 h Activitats segons el dia
17.00 h Berenar
17.00 h - 18.00 h Activitats segons el dia
19.00 h Sopar primer torn
20.00 h Sopar segon torn
Aquests horaris podran ser modificats en funció de l’estat físic de la persona usuària i per necessitats puntuals
organitzatives.
Es poden venir a recollir entre les 20.15 hores i les 20.30 hores, segons l’horari de recollida que se’ls hi ha marcat. Si per
alguna causa han de venir abans o després s’ha de comentar a direcció.
Els diumenges l’esmorzar del primer torn és a les 9.30 i el del segon torn a les 10 hores. Per tant, l’entrada es pot fer a

partir de les 9 hores. Les sortides a les 20 hores.
L’assistència els caps de setmana ha de ser programada. Per tant, se’ls hi passarà unes butlletes per a que ho puguin
portar per escrit i signat i després entregar-ho al personal fins el divendres a les 20 hores. No s’acceptarà ningú que no
hagi fet la reserva, excepte en situacions especials. Qui hagi fet la reserva i després no vingui se li cobrarà, a excepció que
hi hagi una causa justificada.
No s’acceptarà avis que vinguin malalts. Si es posessin malalts durant l’estada al Centre de Dia es trucarà a la família per
que se’ls enduguin, per tal d’evitar una propagació de la malaltia o d'altres circumstàncies
Les persones usuàries han respectar les normes de convivència habituals.
3.- VISITES:
L’horari de visites és lliure a partir de les 10 hores del mati fins l’hora de sopar, excepte l’hora dels àpats. La persona que
vulgui venir a donar de menjar al seu familiar, si aquest li cal, ho podrà fer, prèvia petició la direcció i posterior aprovació
per aquesta.
4.- OBJECTES DE VALOR I DOCUMENTACIÓ:
S’aconsella no portar coses de valor, ni diners al centre. En cas de pèrdua el centre no es farà responsable.
5.- ADJUDICACIÓ I CONDICIONS DE LES SALES COMUNS:
Els avis de centre de dia poden gaudir de les sales comuns, compartint els llocs amb les altres persones residents.
Se li assignarà un lloc en el menjador, en cas de que no hi estigui a gust per algun motiu, cal comunicar-ho a direcció i
intentarem trobar-li un lloc més adient. També se li canviarà de lloc si les necessitats d’organització del centre ho
requereixen.
Esta prohibit terminantment fumar en tot el recinte, excepte al jardí.
6.- CONDICIONS HIGIÈNICO-SANITÀRIES:
1.- El centre es compromet a fer respectar les normes higièniques a les seves persones usuàries, sempre que es pugui.
2.- La persona usuària portarà la roba neta, en bon estat i adequada a la seva edat (roba que no el comprimeixi, sabates
còmodes que no li facin ferides als peus ...).
3.- Les persones usuàries de Centre de Dia tenen un dia de dutxa assignada que es comunicarà a l’ingrés .
4.- Cal que portin tota la roba per canviar-la el dia de dutxa. A més de la muda complerta que hi ha d’haver al centre per si
hi ha algun incident. Totes les peces de roba han d’estar marcades amb el seu nom. El centre no es farà responsable de la
possible pèrdua de les mateixes.
5.- La persona usuària respectarà les normes higièniques i sanitàries del centre.
7.- SERVEIS COMPLEMENTARIS
Les persones usuàries de Centre de Dia poden utilitzar el servei de podòleg i de perruqueria del que disposa el centre.
Aquest servei l’abonaran o se’ls hi carregarà en el rebut.
8.- MEDICACIÓ
La medicació l’hauran de subministrar a l’ingrés i cada cop que el personal d’infermeria els hi demani.
Així com també els bolquers, si li calen.
9.- SORTIDES
A vegades, amb bon temps, intentarem fer petites sortides amb els avis pel poble, així com activitats que es creguin
estimuladores i agradables per a les persones usuàries.
10.- DEURES DE LES FAMÍLIES / TUTORS DE LA PERSONA USUÀRIA:
10.1.- Assistir a les entrevistes que sol·liciti la direcció per tal de fer un seguiment correcte de la persona gran .
10.2.- Respondre de qualsevol necessitat que tingui la persona usuària pel bon desenvolupament de la seva vida diària.
10.3.- A abonar, en cas de que la persona usuària no tingui mitjans per fer-ho, el preu pactat pel servei en el centre i/o les
despeses extraordinàries que es puguin originar.

11.- DRETS DEL CENTRE DE DIA.
11.1.- El Centre de Dia té el dret de la contraprestació econòmica pels serveis prestats.
11.2.- El Centre de Dia té el dret d’organitzar els serveis i els seus horaris de la forma que cregui millor per a la seva
correcta prestació, sempre d’acord amb la normativa vigent.
11.3.- El Centre de Dia té el dret de disposar i de fer complir unes normes de convivència que afavoreixin la correcta
prestació dels serveis.
11.4.- El Centre de Dia té el dret a ser respectada com a institució, tant amb l’apartat de instal·lacions com en el seu
personal.
11.5.- El Centre de Dia té el dret de modificar els preus dels serveis complementaris segons els preus del mercat, previ
avís al tauler d’anuncis.
12.- OBLIGACIONS DEL CENTRE DE DIA.
El Centre de Dia s’obliga a complir els requisits previstos al Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, sobre matèria
d’assistència i serveis socials, el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials,
modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig i la resta de normativa vigent que li sigui d’aplicació, i especialment a:
12.1. Respectar i fer efectius els drets de les persones usuàries reconeguts a l’article 5.1 del Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig.
12.2. Prestar els serveis inclosos amb els recursos estructurals, materials i humans necessaris per a la correcta prestació.
Així mateix, s’obliga a prestar els serveis complementaris en els termes establerts en el RRI.
12.3. Deduir el cost de l’alimentació en cas d’absències voluntàries no superior a 30 dies anuals o en cas d’absències
forçoses transitòries. En aquesta darrera situació no hi ha límit de dies.
12.4. Tenir subscrita una pòlissa d’assegurança civil.
12.5. Comunicar a l’altra part qualsevol variació en les condicions funcionals que afecti a la persona usuària.
13.- DRETS DE LA PERSONA USUÀRIA.
L’usuari/usuària té els drets reconeguts a les lleis i especialment a l’article 5.1 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de
regulació del Sistema català de serveis socials, modificat per Decret 176/2000, de 15 de maig, i en concret:
13.1. Dret a rebre voluntàriament el servei social que correspongui.
13.2. Dret a la informació en tots els serveis socials i a la participació democràtica de les persones usuàries o de llurs
representants legals en aquells serveis que així s’estableixi en la norma que la reguli .
13.3. Dret a la intimitat i a la no divulgació de dades personals que figurin en els seus expedients o historials .
13.4. Dret a la continuïtat en la prestació de serveis en les condicions establertes o convingudes, sens perjudici de les
clàusules d’estabilització que s’acordin en les contractes d’assistència.
13.5. Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, i a ser tractat amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat.
13.6. Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i
supervisió, llevat que existeixi perill imminent per la seguretat física de l’usuari o de terceres persones .
14.- OBLIGACIONS DE L'USUARI.
L'usuari/usuària i el seu representant legal, el guardador de fet i/o la persona o familiar de referència, s’obliguen a facilitar
la percepció dels serveis i, en especial, a:
- Respectar i facilitar la convivència.

- Complir el Reglament de Règim Interior.
- Abonar puntualment el preu pactat.
- Respectar les instal·lacions.
L' incompliment provat de les obligacions esmentades al pacte anterior, podran comportar la resolució del contracte."
Segon. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del
reglament pel termini mínim de trenta dies, per tal que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents
i
al
tauler
d'edictes
de
l'Ajuntament.
El
termini
d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l'anunci al BOP.
Tercer. DISPOSAR que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació
durant el termini d'informació pública, el reglament aprovat inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i
es procedirà directament a la publicació.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
11.

MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN A INCLOURE EN EL PRESSUPOST 2020 UNA
PARTIDA PER PORTAR A TERME LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EDUCATIU
D’ESTUDIS DE GRAU MIG I SUPERIOR DE LA FAMÍLIA DE LA QUÍMICA A
MONTMELÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És d’interès de l’Ajuntament de Montmeló, el Departament d’Educació, el
Departament d’Empresa i Coneixement i diverses empreses del sector químic
de la comarca del Vallès Oriental, el dur a terme la localització al
municipi de Montmeló d’un centre d’estudis de la família professional de la
Química i afins, que doni cobertura al territori i que faciliti la
transferència de coneixement amb les empreses del sector, adaptant-se a les
necessitats actuals.
Una de les principals demandes del sector és que ens els propers 10 anys
serà necessari el relleu de més del 40% del personal especialitzat en
aquesta indústria, que arribarà a l’edat de jubilació.
És per això que és fonamental disposar de personal de substitució suficient
per evitar la deslocalització d’aquestes empreses de gran valor, tant
econòmic com de coneixement, que no dubtaran en deslocalitzar-se a d’altres
països que disposin de personal format.
L’Ajuntament disposa d’un edifici destinat a un ús d’equipament que és
òptim, tant per dimensions, com per accessibilitat i distància a transport
públic (150 m de l’estació de Rodalies R2), el qual posaria a disposició
del Departament sense cost.
S’ha estat treballant conjuntament entre el departament d’Educació,
l’Ajuntament de Montmeló i empreses del sector, en un protocol d’intencions
per l’impuls de la formació professional de la Química en la comarca del
Vallès Oriental.
Els objectius d’aquesta iniciativa són:
1. Formar nous treballadors i treballadores que puguin incorporar-se al
mercat de treball de la família de la Química,
2. Millorar la formació i la inserció laboral dels alumnes d’aquesta
família d’estudis, amb un programa que s’adapti a les darreres

necessitats de les empreses del sector, amb capacitat d’adaptació als
canvis que s’esdevinguin.
3. Establir i sistematitzar la col·laboració de les empreses del sector de
la Química amb el centre, en quant a l’aportació de material didàctic i
estructura de la transacció.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això i, a proposta dels grups municipals que formen part del
Consistori, el Ple de l’Ajuntament de Montmeló, proposa l'adopció dels
acords següents:
A C O R D S
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a incloure en l’annex
d’inversions reals dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel
2020 una partida pressupostària de 600.000€ per tal de dur a terme la 1a
fase de les obres de condicionament de l’equipament per albergar l’Escola
de Química del Vallès, per la formació professional de grau mig i superior
de la família de la Química i afins.
Segon.- Notificar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya per tal que presentin l’esmena en el Ple dels pressupostos.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
Presenta la moció el senyor Esteban com a Regidor d’Educació. Llegeix la
moció.
El senyor Benach diu que és un pas que es necessita per poder disposar dels
diners.
El senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal CANVIEM, explica que
ells van instar ja al seu grup parlamentari i que és molt important que ho
demanin tots els partits de manera conjunta. Els pressupostos que
s’aprovaran properament seran els primers en tres anys i ja es veurà que
passa perquè estem en un any electoral i no se sap quin govern sortirà i
per tant no se sap quan tornarem a tenir un pressupost de la Generalitat
per negociar la inclusió d’aquest equipament. Afegeix que des del Consell
Comarcal també es treballa en aquesta línia:
hi ha dos projectes que
entronquen amb aquest, un és la Taula de la FP del Vallès Oriental i
l’altre pretén recollir i agrupar els interessos del sector de la química
al Vallès Oriental. Són dos projectes relacionats amb el centre que
pretenem acollir a Montmeló
L’Alcalde explica que en el punt 7 d’aquest plenari s’ha fet l’aprovació
provisional de la Modificació Puntual del POUM del PM 01. Explica que de
l’aprofitament urbanístic de la construcció d’habitatge d’aquest sector,
la propietat
ha de fer la cessió de la nau de Máximo Mor i que
l’Ajuntament ja compta amb uns 700.000 € per aportar a un Consorci que
pogués promoure la construcció del centre. La resta de diners, uns 600.000
euros, la idea seria que sigui la indústria química qui ho aporti ja que
serà la principal beneficiària. Comenta que es té el
compromís del
Departament d’Ensenyament que
la formació de grau mig i superior en
matèria química es traslladaria a Montmeló. Però,
el Departament
d’Ensenyament, al mateix temps, diu que no té capacitat d’inversió per la
construcció del centre, per aquest motiu, s’insta a la Generalitat perquè
faci una aportació en el pressupost per a la construcció d’aquest centre
referent. I l’aportació que pugui fer la indústria química que sigui per a
la millora de l’equipament. Agraeix a tots els grups la seva predisposició

i també als grups parlamentaris que s’han posat en contacte amb nosaltres
per demanar la informació necessària i per demanar-nos que fessin la moció.
_____________________
12.

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les
Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i
de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere.
Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies
de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna
de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a
les dones encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més
crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral
d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la
majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la
discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials
ho són de dones. A més, la brexta salarial és una realitat que no es tanca
i que hem d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu,
on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs
de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs,
encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i
desenvolupament de les dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i
el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones
joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin
dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que
ho fan els homes. Això implica que, també, és important replantejar els
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre
municipi uns horaris més racionals.
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en
hegemonia de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat
l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a
través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, eradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia
de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària.
Per tots aquests motius, els grups municipals proposen al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents
A C O R D S
Primer.- L’Ajuntament de Montmeló manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de
dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de
discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que
tenim a l’abast.
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes
de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del
Moviment Feminista.

Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions
de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de
discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe
en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els
espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i
abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21
de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol
6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de
tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.
Continuar
treballant
amb
les
empreses
del
municipi
per
Cinquè.l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la
bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als
càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i
l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit,
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que,
en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles.
Setè.- Valorar la possibilitat de
feminista i adherir-se al Decàleg
feministes .

declarar Montmeló com
per a la construcció

a municipi
de ciutats

Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius
feministes del municipi (Associació de Dones de Montmeló per a la Igualtat
- ADMI), a la plataforma Ca la Dona, als grups polítics del Parlament de
Catalunya i a l’Institut Català de les Dones.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
El senyor Albert Monserrat, portaveu del grup municipal ERC-AM, llegeix la
moció.
Intervé a continuació la senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM.
Manifesta que per suposat que la seva formació està A FAVOR d’una moció del
8 de març, sobretot perquè commemora la lluita de 129 dones que van morir a
una fàbrica de tèxtil a Nova York l’any 1859 reivindicant unes condicions
de treball dignes. Però pensen que caldria afegir i modificar alguns punts:
-

-

-

-

És cert que s'ha de millorar la situació de les dones, però en
relació a la conciliació familiar, cal reconèixer al gran avenç arran
del "Real Decreto ley 6/2019, 1 de marzo de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y
ocupación" que suposa entre altres millores l’embaràs arran del
període de prova, augment del permís de lactància i augment del
permís de paternitat (Importància de donar dades correctes i
reconèixer la millora de la situació de les dones i els homes pel que
fa a la vida familiar).
Modificar el punt sisè en relació a la pobresa energètica que afecta
principalment a les dones que viuen soles, ja que aquesta
vulnerabilitat afecta a tots els col·lectius vulnerables com són:
dones, infància, gent gran i famílies amb moltes dificultats.
Com a punt d’acord , caldria afegir la responsabilitat dels polítics
de la nostra corporació en aquest tema, per això és important
manifestar i condemnar els temes de dones i les violències masclistes
conjuntament homes i dones, així com assumir responsabilitats
independentment del gènere que conformen els seus membres.
Cal alçar la veu i denunciar com, altres marcs legals referents al

nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que
desgraciadament no es situen en la lògica d' ampliar els drets de les
dones o bé la igualtat efectiva amb els homes. Aquí podem destacar la
nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local, que amenaça clarament la funció que han desenvolupat els
ajuntaments democràtics alhora de donar respostes a les necessitats
dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest és el cas de
les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les
dones o bé a l'atenció de les víctimes de violència masclista, la
continuïtat dels quals queda compromesa i qüestionada. I el cas més
actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l'Estat pel
que fa a la Llei de Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010,
que suposa un atac directe a la llibertat de les dones i al dret a
decidir sobre el seu propi cos.
En definitiva, diu, s’ha de continuar reivindicant a aquest dia de 8 de
març per tot allò que encara cal aconseguir pel que fa a les igualtats
socials, familiars i laborals entre homes i dones, però també ho hem de fer
des del reconeixement de tot allò que s’ha aconseguit al llarg d’aquests
anys de lluita. És important fer-ho de manera conjunta dones i homes,
prenent com a eix vertebrador d’aquesta millora l’educació i la
responsabilitat que cadascú de nosaltres té pel fet de ser representant
municipal.

Seguidament pren la paraula la senyora Alba Serrano del grup municipal
CANVIEM. Primer de tot diu que evidentment el seu Grup Municipal es
posiciona a favor d'aquesta moció, com han fet sempre, predicant amb
l'exemple i presentant mocions per defensar el 8 de març. I vol començar
aquesta intervenció amb una frase que va escriure fa uns anys que deia "el
8 de març, i tots els dies de l'any, no vull que em felicitis, vull que em
respectis".
El 8 de març és el dia en què les dones sortim al carrer per denunciar les
discriminacions que patim durant els 365 dies de l'any. És un dia per
recordar paraules com "violència masclista", "patriarcat", "feminicidis",
"bretxa salarial" o "sostre de vidre", entre d'altres. Però avui diu que
ella no vol parlar només d'això. Les dones sempre han posat la vida dels
altres per damunt i nosaltres hem continuat estant per sota. Diu que les
dones porten moltíssims anys al servei de totes les necessitats. Hem
carregat, diu, hem sostingut i hem sustentat la vida de la nostra gent,
però ja estem cansades. Fa anys que les dones demanen la igualtat, i encara
s’ha d'escoltar com alguns continuen creient que el feminisme és un
moviment que destrueix. Fa anys
que aquesta xacra ens està matant, i
encara avui continua fent-ho. Recorda que en el que es porta del 2020 ja
són 11 les assassinades per violència masclista. I continuen sense
creure'ns, i continuen qüestionant-nos quan parlem de la por que sentim
quan anem soles pel carrer. I ens diuen que exagerem quan parlem de l'abús
continu que patim quasi cada dia de la nostra vida. Continuen insinuant que
les culpables d'una violació som nosaltres per portar una roba interior o
per vestir d'una forma o d'una altra. Continuen tractant-nos com a un
objecte sexual a partir del nostre cos, i seguim sent les protagonistes de
la publicitat més masclista que hi pot haver. Continuen creient-se que
podran decidir per nosaltres i pel nostre cos. Que ens mantindran en
silenci i estarem callades, mentre volen carregar-se el poc que hem
aconseguit fins ara. Però no, no ho aconseguiran. Seguirem sortint al
carrer per defensar a totes les dones, i a totes les persones que se sentin
dones. Perquè el crit feminista ha de representar a totes i cadascuna de
nosaltres, i no ens hem de deixar a cap pel camí. Perquè com va dir la
Irene Montero ahir, "un país sense feminisme és un país sense justícia". I
nosaltres fem política per aconseguir una vida més justa i digne.
El
feminisme ha d'abastar a tots els col·lectius que lluiten per la igualtat.
A les dones transgèneres i homosexuals, a les migrants i refugiades que
pateixen doble discriminació per racisme i per masclisme, a les dones amb
treballs precaris i a les que han aconseguit trencar aquest vidre que ens

limita, a les dones que fa molts anys també van lluitar fins al seu últim
alè i que es van confrontar amb el patriarcat en les seves pròpies cases
(una d'elles la meva àvia) o a les dones que es fan pas en un camí que
alguns creuen que és d'homes -i estan molt equivocats-. I aquí m'agradaria
donar el nostre suport a la campanya "T'ho estàs perdent" que reclama la
visibilitat de l'esport femení, i m'agradaria també felicitar a totes les
montmelonines i montmelonins que s'han sumat a aquesta campanya. Per últim,
aprofitant aquesta intervenció vol recordar que aquest dissabte 29 és el
Dia de les Malalties Rares, i cal reivindicar la manca d'investigació i de
finançament d'aquestes malalties que a Espanya ja pateixen més de 3 milions
de persones. La majoria d'aquestes persones no tenen un tractament, no
tenen cura i algunes fins i tot no tenen ni el diagnòstic del que els hi
està passant. Vol dedicar aquesta intervenció a una amiga, la Noah Higón,
una jove valenciana de 21 anys que pateix set malalties rares. Ella té un
missatge de vida que predica sempre, i és el de què "res és impossible,
perquè l'improbable sempre deixa una escletxa a l'esperança", i avui volia
acabar amb aquesta frase. Perquè no ens hem d'oblidar que el més valuós que
tenim és la vida i hem de cuidar-la sempre. Una forta abraçada companyes, i
ens veiem als carrers el 8 de març!
A continuació és el torn de la senyora Ariadna Ojeda com a regidora de
Feminisme i Igualtat. Primer vol deixar constància del posicionament a
favor del seu grup. Tot i així diu que com a grup municipal i com a govern
volen manifestar el seu compromís amb la erradicació de la violència
masclista, la fi de la precarietat laboral i la bretxa salarial, la defensa
dels drets sexuals i reproductius de les dones i l’abolició de la
prostitució i del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació
sexual. Volen una societat paritària i participativa en la qual les dones
ocupin el lloc que els correspon per dret. Per una altra banda voldria
destacar la figura de la Generalitat de Catalunya ja que sembla que la
lluita contra el masclisme no és del tot important. Estan deixant morint la
xarxa d’atenció a dones maltractades per manca d’inversió tal i com
denuncien alguns informes presentats al Parlament de Catalunya. Les dones
patint aquesta manca de prioritat amb nombrosos exemples. Un d’ells és en
els Pressupostos de la Generalitat on les polítiques envers les dones només
reben 10 M €. Una xifra que ni tan sols recupera la inversió prèvia a les
retallades del 2010 on eren quasi de 12 M €. A més a més també voldrien
denunciar
que
les
forces
polítiques
antifeministes
estan
en
les
institucions i que hi ha partits governant, o donant suport a governs i
imposant la seva agenda, negant fins i tot que la violència masclista
existeixi. L’amenaça de la ultradreta qüestionant els drets de les dones ha
de tenir una resposta contundent als carrers. És per això que volen instar
al Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la
violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català
contra la violència de gènere. Per tot això, des del Grup Municipal
Socialista, volen fer una crida a tota la ciutadania, a les institucions i
organitzacions perquè junts avancen cap a una societat més justa i més
igualitària.
L’Alcalde per últim manifesta que l’aprovació d’aquesta moció ha estat un
exercici de consens. Aprofita per convidar a tots i totes als actes que es
facin el dia 8 de març. Recorda que el manifest es farà a les 12 h a la
plaça de la Vila.
_____________________
13.

MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________
14.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS

ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA
SESSIÓ.
L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte
succinta de les resolucions adoptades des del dia 28 de gener de 2020,
data en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària ordinària, fins a
l'actualitat.
_____________________
15.

PRECS I PREGUNTES

El senyor Benach planteja la següent qüestió. A la zona de la Llosa, en el
Passeig Miquel Biada entre Passatge Mestre Bou i Passatge l’Estació,
diu
que han detectat l’existència de perill per caiguda de persones a diferent
nivell, concretament en el muret del carrer, que és de molt poca alçada, i
l’amfiteatre inferior de sorra al costat de l’Estació Jove amb uns 4 i 5
metres d’alçada. Pregunta:
tenen
pensat fer alguna actuació en aquest
mur? com aixecar-lo o instal·lar una barana de protecció?
Per altra banda, la senyora Guerrero, explica que els han fet arribar una
proposta que està lligada amb el pensament de FEM que té a veure en
prioritzar als ciutadans o vianants de Montmeló. La pregunta és: per què no
és tanca la circulació de vehicles de l’av. Pompeu Fabra de divendres tarda
fins a dilluns al matí de la mateixa manera que es fa quan hi ha grans
premis del Circuit o celebracions puntuals i així donar coherència a aquest
espai que es va crear perquè les persones es puguin desplaçar d’una manera
més tranquil·la i puguin gaudir d’aquest espai. Lligat amb això, s’ha fet
algun avenç en l’estudi de mobilitat que hi havia previst?
Contesta l’Alcalde. Respecte a la primera qüestió informa que s’està molt a
prop de dur a terme la remodelació d’aquest espai i l’arranjament de la
zona per part de l’INCASÒL. Reconeix que és una zona de risc, que porta
molts anys així, però que està a tocar la seva remodelació.
El senyor Benach diu que actualment hi ha molt volum de gent, més que
abans.
Diu que cal tenir present també que en aquesta zona s’ubica el
Centre Juvenil. Pensa que si hem d’esperar 7, 8, 10 mesos potser s’hauria
de posar una barana.
Respecte al tancament de l’av. Pompeu Fabra, la deixa com a una petició.
Ara mateix, comenta, no veu que hi hagi tanta afluència de públic com per
plantejar-se tanca el carrer pels vehicles. Excepte en moments puntuals no
té gran nombre de públic. Pel que fa al Pla de Mobilitat informa que s’ha
sol·licitat una actualització a la Diputació de Barcelona amb els canvis
que hi ha hagut per planificar els propers anys.
La senyora Guerrero pensa que l’av. Pompeu Fabra és una zona una mica
caòtica i que hi ha perillositat i que els cotxes no van a 20 km/h
L’Alcalde en aquest sentit li dona la raó i pensa que potser s’haurien de
recuperar els avisadors de velocitat perquè els conductors respectin la
prioritat dels vianants.
_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la

sessió, a les 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.

