PLE DE L'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou del vespre del dia 30
de juny 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
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.

_______________

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 ORDINÀRIA ANTERIOR: 26 DE MAIG DE 2020

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
2.-

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

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
3.-

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

4.-

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NUM. 26

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA . Regidoria Gent Gran
5.-

SOL·LICITUD DE PRORROGA CONVENI PER A L'ANY 2021 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMILIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN
DOTRAS.

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR . Regidoria Feminisme i Igualtat
6.-

DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DEL
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT

GRUPS MUNICIPALS
7.-

MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ

(CANVIEM )

8.-

MOCIÓ PER REVERTIR LES RETALLADES EN EDUCACIÓ PÚBLICA A MONTMELÓ PEL CURS 2020 -2021

9.-

MOCIONS

10.-

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

11.-

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 26 de maig de 2020, la qual és aprovada
per unanimitat dels presents.
_____________________
2.

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

En data 31 de gener de 2020 (RE 802/2020), el senyor José M Egea Prieto amb
NIF 77114944H, ha presentat una instància sol·licitant l'aprovació de
l'actualització de les tarifes urbanes del servei d'autotaxi i de
l'increment per a l'any 2020.
Atès l'article 31 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi disposa que
“la determinació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ha
d’ajustar a la normativa vigent en matèria de preus. Les tarifes han de
garantir sempre la cobertura del cost del servei i han d’assegurar un
benefici empresarial raonable”.
Atès el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels
preus autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de desembre, que
estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les
tarifes corresponents entre d’altres el transport col·lectiu urbà de
viatgers i autotaxis. En el seu article 2.2 disposa que “es podran acollir
a aquest procediment simplificat totes les empreses subministradores o
prestadores dels serveis, per a les quals en l’exercici corresponent sigui
suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge
aprovat
per
mantenir
l’equilibri
econòmic
dels
seus
serveis
o
subministraments.
Que en la sessió de la Comissió de Preus de Catalunya, de data 10 de
desembre de 2019 es va aprovar l'increment mitjà de tarifes dels serveis
d'auto-taxi per a l'any 2020 del 0,8%
Donada la voluntat dels taxistes de Montmeló d'adherir-se a l'àrea de
prestació conjunta del servei de taxi i que per tal d’incorporar-se a
aquesta àrea de prestació del servei de taxi és imprescindible que totes
les llicències de taxi operin amb les mateixes tarifes.
Per tot això, vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General i
a proposta de l'alcalde el Ple de l'Ajuntament adopta dels següents

A

C

O

R

D

S

Primer.- INFORMAR favorablement l'increment mitjà de tarifes dels serveis
d'auto-taxi per a l'any 2020, d'acord amb l'aprovat per la Comissió de
Preus de Catalunya en sessió de 10 de desembre de 2019.
Segon.- APROVAR l'actualització de les tarifes urbanes del
d'auto-taxi de Montmeló per a l'any 2020 que seran les següents:

servei

Tarifa 1 (feiners de 20 a 8 hores, dissabtes i festius)
Baixada de bandera:
5,78 €
Km. urbà recorregut:
1,53 €
Hora d'espera:
25,62 €
Tarifa 2 (feiners de 8 a 20 hores)
Baixada de bandera:
4,57 €
Km. recorregut:
1,26 €
Hora d'espera:
21,36 €
Suplements
Maletes o paquets

1,95 €

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als titulars de les llicències d'autotaxi
de Montmeló i a la Comissió de Preus de Catalunya.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Esteban com a regidor d’Hisenda.
El senyor Esteban explica que les tarifes són les aprovades per la Comissió
de Preus de Catalunya el 10 de desembre de 2019. Enumera quins són els tres
tipus de tarifes.
_____________________
3.

MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2020 DE L'AJUNTAMENT
DE MONTMELÓ

La proposta de plantilla de personal d'aquesta Corporació i la relació de
llocs de treball per l'exercici 2020 va ser aprovada inicialment en el Ple
de 17 de desembre de 2019.
Atès el que es disposa en els articles 25, 26, 27, 28 i 29 del Real Decret
214/1990, de 30 de juliol que aprova el Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals, l'article 283 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003.
Atès que la relació de llocs de treball a conté les necessitats
organitzatives i funcionals previstes per l'exercici 2020. Vist l'informe
del Gerent en que es posa de manifest que cal un ajust per tal d'adaptar la
relació de llocs de treball a una nova adequació que garanteixi el bon
funcionament de l'organització.
Vist que és necessari modificar la relació de llocs de treball.
El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan municipal competent per aprovar la
plantilla de personal així com determina els llocs de treball dels
treballadors d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 35 del Reial
Decret 214/1990, de 30 de juliol que aprova el Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals.
Vist l'informe del gerent.

Vist l'informe de la tècnica de Recursos Humans.
Vist l'informe de l'interventor.
Per tot l’exposat el regidor de Serveis Centrals i Economia proposa al Ple
l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Modificar la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament en
els següents termes:
-

Creació del lloc de treball de tècnic/a de contractació:

Aquest lloc s’emmarca organitzativament dins de l’àrea de Govern i economia
amb les següents característiques:
Les condicions retributives en relació a una jornada complerta són:
Salari Base: Grup de titulació A2
Complement de destí : nivell 22
Complement específic: 923,14 x 14 pagues
-

Creació del lloc de treball de cap d’àrea d’acció social:

Aquest lloc s’emmarca organitzativament dins de l’àrea Serveis a la
persona, acció comunitària i benestar, amb les següents característiques
Les condicions retributives en relació a una jornada complerta són:
Salari Base: Grup de titulació A2
Complement de destí : nivell 23
Complement específic: 1.434,44 x 14 pagues
Segon.- Notificar l'anterior acord al comitè unitari de personal.
Tercer.- Publicar els anteriors acords al BOPB i al DOGC.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
Presenta l’acord el senyor Esteban com a regidor de Recursos Humans.
Explica que la modificació ve donada per la creació de dos llocs de
treball: un de tècnic/a de contractació i un altre de cap d’àrea d’acció
social. Explica quines són les característiques de cada un.
_____________________
4.

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 26

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.
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 d'Hisenda, 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 la següent Ordenança Fiscal:
Ordenança Fiscal núm.26
Taxa per la prestació de serveis d'ensenyament
Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartats 1 i 3

1. Escola de Música
1.1.- Classe grupals no instrumentals
- Música en família (45 min)
- Sensibilització P3 (45 min)
- Sensibilització P4/P5 (60 min)
-Preinstrument llenguatge (60 min)
- Roda d’instruments (30 min)
- PACK1 Preinstruments llenguatge + Roda (90 min)
- Lleguatge Musical (60 min)
- PACK2 Lleng Mus+Conjunt Instr Prim Cont (90min)
- PACK3 Lleng Mus+Agrupació (120min)
- PACK4 Lleng Mus+Cambra/Combo (90min)
- Taller d'expressió vocal i corporal (30min)
- PACK5 Taller expressió+agrupació/llenguatge/cambra/combo
- Matrícula

18,00 €
18,00 €
20,00 €
16,50 €
20,00 €
31,50 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
10,00€
20,00 €
47,72 €

1.2.- Classes instrumentals
- Instrument 20'. Fins a 18 anys
- Instrument 20'. Més de 18 anys
- Instrument 30'. Fins a 18 anys
- Instrument 30'. Més de 18 anys
- Instrument 45'. Fins a 18 anys
- Instrument 45'. Més de 18 anys
- Matrícula

30,00 €
45,00 €
40,00 €
60,00 €
55,00 €
80,00 €
47,72 €

1.3.- Agrupacions de l’escola
- Conjunt instrumental primer contacte (30min) fins a 18 anys
- Conjunt instrumental primer contacte (30min) Majors de 18 anys
- Cambra/combo (30min) Fins a 18 anys

10,00 €
15,00 €
15,00 €

- Cambra/combo (30min) Majors de 18 anys
- Orquestra de guitarres (60min) Fins 18 anys
- Orquestra de guitarres (60min) Majors de 18 anys
- Orquestra de l'escola (60min) Fins a 18 anys
- Orquestra de l'escola (60min) Majors de 18 anys
- Matrícula

25,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
47,72 €

1.4.- Altres activitats
- Gospel
- Trencadís
- Coral del Casal
- Musicoteràpia al casal
- Cantagran
- Batucada
- Embaràs musical
- Caramelles

15,00 €
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
15,00 €
Gratuït

2. Centre formació d'adults
2.a) Etapa Instrumental
2.b) Autoformació
2.c) Tallers
2.d) Preparació a les proves d'accés a Cicles Formatius
2.d.1) Prova d'accés grau mitjà
2.d.2) Prova d'accés grau superior
2.e) Quota inscripció persones jubilades (a qualsevol modalitat)

106,01 €
106,01 €
106,01 €
51,00 €
76,50 €
91,94 €

3. Escola Bressol Municipal La Fireta
3.a) Mensualitat nadons
3.b) Mensualitat
3.c) Horari d'acollida extra
hora
3.d) Dinars fixos
3.e) Dinars discontinus
3.f) Dinars extres
3.g) Esmorzars o berenars fixos
3.h) Esmorzars o berenars discontinus
3.i) Esmorzars o berenars extres

209,57€
189,29 €
1,49€/
8,07 €/dia
8,39 €/dia
8,89 €/dia
2,02 €/dia
2,50 €/dia
3,08 €/dia

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.

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

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

El senyor Esteban exposa el punt. Diu que l’ordenança fiscal 26 regula la
taxa per la prestació de serveis d’ensenyament. Diu que en concret es
modifica l’article 5è: les tarifes dels apartats 1 i 3 que corresponen a

Escola de Música i Escola Bressol. Llegeix quins són els nous apartats.
el cas de l’Escola de Música diu que ha estat la nova direcció qui
proposat aquesta modificació per adaptar les tarifes a la realitat
l’escola. En quan a l’Escola Bressol es va acordar amb la direcció
l’escola i l’AMPA generar 10 rebuts mensuals en comptes d’onze.

En
ha
de
de

Pren la paraula el senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal
CANVIEM. Manifesta que s’abstindran en aquest punt. Diu que, en quan a
l’escola bressol, els hi genera dubtes la solució proposada de 10 quotes
perquè troben que
l’increment mensual respecte a anys anteriors pot
generar alguna dificultat a algunes famílies per afrontar-les. Diu que
s’abstenen perquè les ordenances fiscals les van treballar conjuntament i
les van votar favorablement. Els hagués agradat que aquesta modificació
també s’hagués treballat conjuntament.
_____________________
5.

SOL·LICITUD
DEPARTAMENT
GENERALITAT
DOTRAS.

DE PRORROGA CONVENI PER A L'ANY 2021 ENTRE EL
DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES
DE LA
DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN

Atès que amb data 19 de febrer de 2010 es va resoldre, l'aprovació del
conveni de col•laboració interadministrativa entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i
l'entitat Residència Can Dotras per a la prestació del servei de 13 places
de residència assistida i 19 places de centre de dia "Can Dotras", a
Montmeló.
Atès que el pacte quart d'aquest conveni, recull que la seva vigència és
fins al 31 de desembre de 2016 i podrà ser prorrogat amb pròrrogues
expresses per anys successius fins l'any 2030.
Atès que cal seguir contant amb la col•laboració entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i L'Organisme Autònom Can Dotras per a
l'atenció de les persones grans beneficiàries del Programa d'ajuts de
suport a l'acolliment residencial, al llarg de l'any 2021 per a la
prestació del servei de 13 places de residència assistida i 19 places de
centre de dia a Montmeló.
Per tot l'exposat, vist l'informe favorable de la Comissió Informativa
General i a proposta de la Regidora de Gent Gran, el Ple de l'Ajuntament
adopta els següents
A C O R D S :
Sol·licitar
pròrroga
per
a
l'any
2021
del
Conveni
Primer.Interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya i l'Organisme Autònom Residència
Can Dotras, amb NIF P0800111G per a la prestació del servei de 13 places de
residència assistida (Residència Can Dotras - codi S05319/F16984) i 19
places de centre de dia (Centre de Dia Can Dotras - codi S05320/F16985
) pels 365 dies que té l'any donat que el servei es presta també els caps
de setmana i festius.
Segon.- Autoritzar l'Alcalde a la signatura de la pròrroga del Conveni
esmentat.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

El senyor Esteban exposa el punt. Diu que l’ordenança fiscal 26 regula la
taxa per la prestació de serveis d’ensenyament. Diu que en concret es

modifica l’article 5è: les tarifes dels apartats 1 i 3 que corresponen a
Escola de Música i Escola Bressol. Llegeix quins són els nous apartats. En
el cas de l’Escola de Música diu que ha estat la nova direcció qui ha
proposat aquesta modificació per adaptar les tarifes a la realitat de
l’escola. En quan a l’Escola Bressol es va acordar amb la direcció de
l’escola i l’AMPA generar 10 rebuts mensuals en comptes d'onze.
Pren la paraula el senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal
CANVIEM. Manifesta que s’abstindran en aquest punt. Diu que, en quan a
l’escola bressol, els hi genera dubtes la solució proposada de 10 quotes
perquè troben que
l’increment mensual respecte a anys anteriors pot
generar alguna dificultat a algunes famílies per afrontar-les. Diu que
s’abstenen perquè les ordenances fiscals les van treballar conjuntament i
les van votar favorablement. Els hagués agradat que aquesta modificació
també s’hagués treballat conjuntament.
_____________________
6.

DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ
D’OPORTUNITATS I DEL PROTOCOL DE FUNCIONAMENT

D’IGUALTAT

Vist que el Decret d'Alcaldia de data 5 de juny de 2020 va resoldre el
següent:
DECRET DE L'ALCALDIA
"La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2020 va aprovar, entre
d’altres, l’adjudicació a l'empresa Coop4equality la contractació del
servei d'elaboració del Pla d'Igualtat de dones i homes del sector públic
de l'Ajuntament de Montmeló.
L’empresa Coop4equality ha proposat un seguit de fases per tal d’elaborar
el Pla Intern. La primera fase en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat comprèn
la iniciativa i la diagnosi.
En aquesta fase es requereix constituir la Comissió d’Igualtat.
La Comissió d’Igualtat és un equip de treball, compost per persones
designades per la gerència i per la regidoria d’igualtat i la representació
de les persones treballadores.
Les funcions principals de la Comissió d’Igualtat són:
• Informar les persones treballadores del desenvolupament del
d’Igualtat.
• Fomentar la participació de la plantilla durant tot el procés.
• Coordinar l’elaboració de la diagnosi.
• Dissenyar les accions del Pla d’Igualtat.
• Coordinar la implementació de les accions i fer-ne el seguiment.
• Avaluar els resultats del Pla d’Igualtat.

Pla

Vist l'informe del tècnic.
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.- Nomenar les persones que formen part de la Comissió d’Igualtat:
• Ariadna Ojeda, regidora de Feminisme i Igualtat.
• Jaume Masclans, gerent.
• Anna Isern, tècnica de l’àrea de serveis a la persona.

•
•
•
•
•
•
•

Clara Palazón, tècnica de Recursos Humans.
Pablo Agudo, departament de comunicació.
Lluís Esteban, representant de PSC.
Alba Serrano, representant de Canviem Montmeló.
Silvia Guerrero, representant de Fem Montmeló.
Albert Monserrat, representant d’ERC.
Xavier Ribalaygua, representant del Comitè de personal.

Segon.- Aprovar el Protocol de funcionament de la Comissió d'Igualtat de
l’Ajuntament de Montmeló.
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.

ANNEX:
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS
El protocol de funcionament té com a objecte determinar el règim de funcionament de la Comissió
d'igualtat de l’Ajuntament de Montmeló.
OBJECTIU:
La Comissió està constituïda per vetllar pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats i no
discriminació de dones i homes a l’ajuntament de Montmeló i, especialment, per a la implementació
del Pla intern d'igualtat de dones i homes de l’ajuntament de Montmeló.
FUNCIONS:
1. Realitzar el seguiment i avaluació del Pla intern d'igualtat de dones i homes de l’ajuntament de
Montmeló.
2. Elaborar estudis, informes i / o propostes per fer efectiu el principi d'Igualtat d’oportunitats.
3. Proposar la modificació del Pla, si escau, per tal d'adaptar-lo a noves circumstàncies de l'empresa.
4. Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments proposats per la plantilla en relació a la igualtat
d'oportunitats d'homes i dones.
COMPOSICIÓ:
La Comissió d'igualtat estarà formada per personal tècnic i polític de l’ajuntament, i un representant
legals de les persones treballadores.
Formen part de la Comissió d'igualtat de l’Ajuntament de Montmeló:
- Ariadna Ojeda, regidora de Feminisme i Igualtat
- Jaume Masclans, gerent
- Anna Isern, tècnica de l’àrea de serveis a la persona
- Clara Palazón, tècnica de Recursos Humans
- Pablo Agudo, departament de comunicació
- Lluís Esteban, representant de PSC
- Alba Serrano, representant de Canviem Montmeló
- Silvia Guerrero, representant de Fem Montmeló
- Albert Monserrat, representant d’ERC
- Xavier Riabalaygua, representant de les persones treballadores
FUNCIONAMENT:
• La Comissió d'igualtat es reunirà amb caràcter ordinari cada 6 mesos, i amb caràcter extraordinari
cada 3 mesos , o quan qualsevol de les parts ho sol·liciti així, amb un avís previ de 15 dies.
• Les decisions de la Comissió d'igualtat s'aprovaran per majoria.
• La Comissió podrà proposar la presència de persones assessores en matèria d'igualtat en les seves
reunions, quan els assumptes a tractar ho facin necessari.
• Totes les persones que conformen la Comissió respectaran la confidencialitat de les reunions.
• S'ha d'aixecar acta de cada reunió de la Comissió.
Lloc, data
Signatures de totes les persones que formen part de la Comissió d’igualtat "

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

C

O

R

D

Donar compte de la resolució presa per l'Alcaldia en data 5 de juny de 2020
en relació a l'aprovació de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats i del
Protocol de funcionament.

Exposa el punt la senyora Ariadna Ojeda com a regidora de Feminisme i
Igualtat. Explica que aquest decret neix de la voluntat de crear una
Comissió d’Igualtat que treballi i vetlli pel compliment del pròxim Pla
Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Montmeló. Destaca quines són les
funcions principals i nomena quines són les persones que formen part de la
Comissió d’Igualtat. I per últim diu que al decret també hi consta el
protocol de funcionament d’aquesta Comissió.
Intervé a continuació la senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM.
Diu que volen agrair que hagin contactat amb ells per formar part de la
Comissió. Comenta que al llarg d’aquest mes els hi han facilitat el
Protocol de funcionament d’aquesta Comissió. Diu que han volgut afegir una
sèrie de suggerències. Manifesta que la majoria han estat contestades per
la professional en el tema. Diu que per començar, no hauríem de diferenciar
a l’hora de parlar entre homes i dones i que haurien de parlat simplement
de persones.
La senyora Alba Serrano del grup municipal CANVIEM espera que tingui més
recorregut que l’anterior i que realment es pugui implementar en la
realitat i en el dia a dia de l’Ajuntament.
_____________________
7.

MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI

La Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i
ciutats de Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a avançar en
el respecte i reconeixement de les diverses identitats i expressions de
gènere, així com de les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant
obertament contra la LGTBIfòbia, tot coordinant-se per assolir aquests
objectius d’una manera col·laborativa i eficient. Considerant que els seus
objectius són fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin:
- El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses
orientacions
afectives i sexuals.
- La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la
diversitat.
-La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la
intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió.
- La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la

comunitat

LGTBI.

Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI:
- Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals.
- Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques
d’igualtat de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal.
- Construint referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular
l’acció de govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de
diversitat afectiva-sexual.
- Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a
tots
els
municipis integrants de la Xarxa.
- Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de
manera
mancomunada.
- Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball.
- Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica.
- Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la
perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI en les seves fases i els
diversos àmbits competencials:
- Formant al personal de l’ajuntament i les entitats locals en la temàtica
LGTBI.
- Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI.
I considerant, a més, que cal una gestió local de les polítiques LGTBI
consensuada i compromesa amb el respecte a la igualtat com una condició
necessària per a l’assoliment de la plena ciutadania i el desenvolupament
democràtic.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l’exposat, els grups municipals
següents
A

C

O

R

del Ple proposen l’adopció dels

D

S

PRIMER. Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI.
SEGON. Dur a terme les següents polítiques:
1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure
expressió de la diversitat identitària, afectiva i sexual com a
valors intrínsecs a la nostra institució i a la defensa pública dels
mateixos.
2.
Articular
respostes
preventives
davant
actes
d’homofòbia,
lesbofòbia, transfòbia, intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als
nostres pobles i ciutats.
3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació
municipal tot posant èmfasi en:
a. La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat
d’identitats i d’expressions de gènere i a les diverses orientacions
afectives i sexuals.
b. La lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la

intersexofòbia i la bifòbia de manera continuada i des dels diversos
àmbits d’actuació municipal.
c. L’impuls d’actuacions que permetin un enfocament integral de les
polítiques
de gènere i LGTBI amb accions i actuacions concretes que s’incloguin
al Pla local d’Igualtat de Montmeló.
TERCER.

Nomenar

un

representant

per

a

la

Xarxa

de

Municipis

LGTBI.

QUART. Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
Presenta la moció la senyora Serrano.
Diu que el passat 28 de juny es
celebrava el dia internacional del Orgull LGTBI. Des del grup CANVIEM s’ha
volgut presentar aquesta moció per adherir-nos
a la Xarxa de Municipis
LGTBI i convidar a la resta de grups que formen el consistori per
presentar-la conjuntament. Diu que el dia de l’Orgull no solament és un dia
de celebració, sobretot és un dia de reivindicació. Un dia en el qual
s’assenyalen totes les discriminacions que pateixen milers de persones
arreu del món durant tota la resta de l’any. Manifesta que seguiran
celebrant aquest dia amb orgull perquè creuen en un país amb una societat
diversa i lliure que acabarà amb l’odi d’alguns que tenen por a lo
diferent. Seguidament llegeix els acords.
Pren la paraula la senyora Guerrero. Vol afegir que els símbols i les
imatges que es veuen aquests dies són importants però que cal que hi vagin
acompanyats principalment d’un canvi d’aptitud personal i de compromís en
el dia a dia de la política municipalista. Des de FEM voldrien que el
nostre municipi esdevingui un espai comunitari en la igualtat, la
convivència i la diversitat. En definitiva una societat que inclogui la
diversitat en el sentit més ampli de la paraula.
La senyora Ojeda apunta que des del seu grup municipal treballaran per dur
a terme les accions i objectius que es diuen a la moció.
_____________________
MOCIÓ PER REVERTIR LES RETALLADES EN EDUCACIÓ PÚBLICA A MONTMELÓ
PEL CURS 2020-2021

8.

Atès que les ràtios mitjanes de la Unió Europea són de 20 alumnes per a
l’educació infantil i 22 per a la pimera etapa secundària i a les escoles
públiques de Catalunya, a partir de les retallades del 2011 del Govern de
la Generalitat, ens hem anat allunyant d'aquestes mitjanes.
Atès que a Montmeló, aplicant criteris exclusivament economicistes, s'han
retallat els darrers quatre anys una línia de P3 i una de 1er d'ESO.
Atès que també han estat retallades, les places de personal tècnic
d'educació infantil i d'educació especial, mestres especialistes essencials
a les escoles per atendre a la diversitat i a les necessitats específiques
de l'alumnat.
Atès que la comunitat educativa representada per instàncies unitàries com
el Marc Unitari de la comunitat educativa compost per associacions de pares
i mares, sindicats de treballadors/es i d’estudiants, moviments de
renovació pedagògica, també reclamen que el Govern de la Generalitat
redueixi les ràtios i doti les escoles del personal de suport necessari per
garantir la bona qualitat de l’educació pública.
Atès

que

el

Departament

d'Educació

de

la

Generalitat

ha

confirmat

a

l'Ajuntament de Montmeló que pel curs 2020-2021 hi haurà quatre línies de
P3 a Montmeló, dos a l'escola Sant Jordi i dos al Pau Casals, i que hi ha
82 alumnes preinscrits a les dues escoles.
Atès que el Departament d'Educació de la Generalitat encara no ha confirmat
a l'Ajuntament de Montmeló les línies que hi haurà a 1er d'ESO a l'Institut
de Montmeló pel curs 2020-2021, que actualment en compta amb tres i té 91
alumnes preinscrits pel proper curs.
Atès que l’educació pública és eina d’igualtat d’oportunitats, per la qual
cosa cal augmentar els recursos per a garantir la millora del benestar
personal i social.
Atès que amb el context de pandèmia global de la COVID-19 i amb infants que
han estat sis mesos sense anar a l'escola, serà encara més necessari que
mai treballar amb grups reduits i garantir el reforç personalitzat i
l'atenció a la diversitat.
El grup municipal de Canviem Montmeló de l’Ajuntament de Montmeló proposa
al Ple els següents
A C O R D S
Primer. – Reclamar que pel proper curs el Govern de la Generalitat
reverteixi les retallades a les escoles i institut públics de Montmeló,
dotant-los dels recursos econòmics i humans necesssaris pel seu bon
funcionament en el curs de la “represa”.
Segon. – Reclamar al Govern de la Generalitat que els grups-classe de P3 de
Montmeló tinguin ratios per sota dels 20 alumnes per classe, d’acord amb la
reivindicació de la comunitat educativa pública del nostre país i de
Montmeló.
Tercer. – Reclamar al Govern de la Generalitat que les dues escoles de
Montmeló tornin a disposar de les places de tècniques d'educació infantil i
d'educació especial que els pertoquen, segons els propis requisits i
compromisos del Departament d'Educació i els acords signats amb els
representants sindicals dels mestres.
Quart. – Reclamar al Govern de la Generalitat el retorn de la 4a línia de
1er d'ESO a l'Institut de Montmeló, d’acord amb la reivindicació de la
comunitat educativa pública del nostre país i de Montmeló.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al marc unitari de la
comunitat educativa, a les federacions d'Educació de CCOO, UGT i USTEC, a
les AMPES de les escoles de Montmeló (Escola bressol La Fireta, Escola Sant
Jordi, Escola Pau Casals, Institut de Montmeló) i també a les direccions
d’aquestes escoles.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
Presenta la moció el senyor Marcel Comas del grup municipal CANVIEM.
Comenta que de les mocions d’educació, el seu grup, són de les que més han
presentat, en les què més han insistit. Aquest any, a part de la situació
excepcional generada pel tema de la pandèmia del COVID-19, han retallat una
línia de P3 i una de 1r de l’ESO. Diu que gràcies a aquest acord es tindran
70 M d’euros perquè es torni a cofinançar les escoles bressol. També es
tindran 15 M extra per beques de menjador. Es podrà reprendre el Decret
d’escola inclusiva, aprovat al 2017, i que va quedar penjat per la
congelació pressupostària i que suposen 54 M més. Informa que per part de

la Generalitat s’ha aprovat pel proper curs una 4t línia de P3 al nostre
poble i s’espera també una 4t línia per l’Institut. Diu que més enllà de
les línies es batalla per unes ràtios adequades que s’apropin a les ràtios
de la mitjana europea, 20 alumnes per a l’educació infantil i 22 per a la
primera etapa de secundària. També es demana més personal docent i ara
caldrà més que mai una atenció personalitzada. Llegeix els acords.
Seguidament pren la paraula el senyor Pep Benach portaveu del grup
municipal FEM. Diu que estan totalment d’acord amb el que planteja la moció
però voldrien anar més enllà. Voldrien aprofitar la presentació d’aquest
punt per fer una proposta al govern municipal i a la resta de grups. Pensa
que seria interessant convocar el més aviat possible el Consell Escolar
Municipal i analitzar conjuntament les mesures aplicades pel Govern de la
Generalitat per a l’obertura dels centres escolars el proper setembre amb
l’objectiu de traslladar al Departament d’Educació els acords o propostes
que puguin sorgir de les mancances detectades en benefici de la ciutadania
de Montmeló.
El senyor Esteban diu que està totalment d’acord amb la presentació de la
moció i diu que el govern municipal ho ha manifestat activament. Comenta
que la recuperació de la 4a línia de P3 ha estat rapidíssima. Pensa que la
4a línia de 1r de l’ESO també serà atorgada. Diu que des del 1r dia de la
declaració de l’estat d’alarma es van posar a disposició del Departament
d’Educació i de les escoles pel que poguessin necessitar.
Totalment d’acord en reclamar no solament mes personal docent sinó també
més personal de suport. En quan a la reunió del Consell Escolar municipal
diu que ho traslladarà a les escoles per si es pot dur a terme la reunió al
juliol.
_____________________
9.

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 26 de maig de 2020, data
en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària ordinària, fins a
l'actualitat.
_____________________
10.

MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________
11.

PRECS I PREGUNTES

El senyor Benach diu que a l’anterior Ple el seu grup va demanar convocar
el Consell de Poble. Volen saber si s’ho han plantejat i per quan.
L’Alcalde contesta que està pendent i que estaria bé fer-ho
l’agost.
_____________________

abans

de

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a dos quarts 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.

