PLE DE L'AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou del vespre del dia 25
de maig de 2021, 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
IMANOL MARTÍN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
ALBA SERRANO PÉREZ ; REGIDORA
JOSÉ BENACH DUCTUYAT ; REGIDOR
SILVIA GUERRERO ESCRIBANO ; REGIDORA
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR - DELEGAT
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics de conformitat amb
l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la
D.F.segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en
concordança ales previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret
Llei 7/2020,de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, desalut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica i amb el Decret de
data 7 de novembre de 2020 pel qual l'Ajuntament adquireix una llicència
Pro del programa Zoom de vídeoconferències i reunions virtuals.

_______________
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: 27 D'ABRIL DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
2.-

SALVEM LA NOSTRA SALUT. RECUPEREM EL SERVEI DEL CAP.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
3.-

APROVACIÓ MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2021

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE
4.-

ADQUISICIÓ DE LA FINCA PROPIETAT DE FCC AMBITO SAU PER LA INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA
MUNICIPAL

5.-

APROVAR L'ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I MOLLET DEL
VALLÈS

6.-

SEGONA MODIFICACIÓ DE L'ACORD D'ALTERACIÓ DELS TERMES DE MONTMELÓ-GRANOLLERS

7.-

APROVAR L'ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ I PARETS DEL
VALLÈS

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE . Regidoria Qualitat ambiental i gestió
energètica
8.-

ADHESIÓ A LA INICIATIVA #UNÁRBOLPOREUROPA

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ

(CANVIEM )

9.-

DECLARACIÓ DE SUPORT A LA CIUTADANIA COLOMBIANA AMB L'OBJECTE QUE EL GOVERN COLOMBIÀ
GARANTEIXI ELS DRETS FONAMENTALS I PROTEGEIXI QUE ELS EXERCEIX .

10.-

MOCIÓ PER RECLAMAR REFORÇ URGENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPAIS DE VACUNACIÓ A
MONTMELÓ.

11.-

MOCIÓ SOBRE L'ACTUAL OFENSIVA D'ISRAEL A PALESTINA.

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

12.-

MOCIÓ SEC - CONTRA TANCAMENTS BBVA

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 27 d'abril de 2021, la qual és aprovada
per unanimitat dels presents.
_____________________
2.

SALVEM LA NOSTRA SALUT. RECUPEREM EL SERVEI DEL CAP.

Sota el títol "Salvem la nostra salut. Recuperem el servei del Cap" el
Consell de Poble va redactar un manifest i iniciar una campanya de
recollida de signatures per tal de demanar el retorn immediat dels serveis
que prestava el CAP abans de la pandèmia. Amb la pandèmia es van eliminar
les urgències nocturnes i molts serveis s'han tornat telemàtics. Ara es
considera que la situació ha canviat i que aquests serveis haurien de
tornar al CAP. Un dels problemes de no tenir urgències nocturnes és que
tampoc hi ha farmàcies de guàrdia a la nit al municipi.
El text del manifest diu:
"SALVEM LA NOSTRA SALUT. Recuperem els serveis del CAP
Les veïnes i els veïns de Montmeló estem profundament preocupats per
l’atenció que actualment rebem al nostre Centre d’Atenció Primària (CAP).

Mentre a la pròpia plana web del Cat Salut es pot veure que l’horari
‘habitual’ és tots els dies de 8 a 24h. Ens trobem que de forma
“excepcional” atenent la COVID, aquest horari ha estat reduït de dilluns a
divendres de 8h a 20h, desapareixent el tram nit i el tram festius i cap
de setmana. No hem d’oblidar que el CAP de Montmeló està classificat com a
“atenció continuada” i per això l’horari que hauria d’estar fent és de
dilluns a diumenge de 08:00h a 24:00h.
Es per aquest motiu que considerem fer arribar la demanda a l’Ajuntament de
Montmeló, i que aquest es faci receptor d’aquestes propostes i iniciï les
accions necessàries amb la resta d’administracions i en especial amb el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per fer efectives les
nostres demandes.
Aquesta pandèmia que dissortadament estem vivint ha evidenciat el millor
del sistema sanitari. Les i els seus professionals, dones i homes que han
lluitat i estant lluitant a primera línia, gràcies a la seva implicació i
la seva dedicació.
Ara bé, per atendre als i les malaltes s’ha prioritzat l’atenció
telemàtica i telefònica i s’han deixat de prestar serveis. La salut no pot
dependre de l’accés a les noves tecnologies, a fer-te entendre per telèfon
quant ets malalta o la disposició d’un mitjà de transport privat. La
bretxa digital és present i dificulta l’atenció a tothom i especialment als
col·lectius de més risc (gent gran, persones soles, gent amb pocs
recursos...).
Considerem indispensable l’augment urgent i recuperació de les hores
d’atenció pediàtriques i de medicina general que ja es van veure retallades
prèviament a la situació de pandèmia al nostre poble.
També els programes de salut comunitària i de prevenció de la salut han
pràcticament desaparegut i actualment no s’està desenvolupant cap amb
garantia, des de la preparació al part a programes de foment de l’esport,
la dieta saludable, el tabaquisme...
A aquesta situació del nostre Centre d’Atenció Primària, hem d’afegir la
manca de llits hospitalaris a la nostra disposició, la reducció d’horari
d’especialitats tals com ginecologia, traumatologia, salut mental, etc...
Actualment viure a Montmeló es sinònim de tenir pitjor qualitat
d’assistència sanitària que a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana,
qüestió inadmissible.
Tanmateix la pèrdua de l’assistència en caps de setmana, nits i festius ha
comportat també la manca de farmàcies de guàrdia al nostre municipi,
dificultant l’accés als medicaments necessaris en moment d’urgència
mèdica.
Ara que s’anuncia el tram final de la situació de pandèmia degut a les
vacunacions els sotasignants demanem:
1El retorn immediat a l’atenció presencial al CAP Montmeló i la
recuperació també immediata de l’horari d’atenció de 8h a 00h de dilluns a
diumenge, festius inclosos.
2L’augment urgent i recuperació de les hores d’atenció pediàtriques i
de medicina general que ja es van veure retallades previ a la situació
pandèmica al nostre poble.
3Recuperar i augmentar els recursos en salut comunitària i en els
programes de promoció de la salut.
4El necessari augment pressupostari i de recursos humans i materials
al sistema sanitari del Vallès Oriental, tant en medicina especialista com
en llits hospitalaris, urgències hospitalàries, etc...
5La recuperació del servei de farmàcia de guàrdia en caps de setmana,
festius i hores nocturnes. "
La recollida de signatures iniciada el 23 d'abril i durant dues setmanes
amb la instal·lació de paradetes al mercat i a la plaça de la Vila i amb la
col·laboració de diversos comerços del municipi que s'han afegit a la

campanya i han possibilitat la recollida, s'han aconseguit un total de
2.866 signatures.
Dimecres 13 de maig es va celebrar una sessió extraordinària del Plenari
del Consell de Poble que va servir per fer el lliurament d'aquestes
signatures per tal de demanar l'inici de les accions necessàries amb la
resta d'administracions i en especial amb el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per fer efectives les demandes recollides al
manifest.
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 l'adhesió de l'Ajuntament al Manifest redactat pel Consell
de Poble, Salvem la nostra salut. Recuperem el servei del CAP.
Segon.- DEMANAR, tal com recull el manifest, al departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya:
1El retorn immediat a l’atenció presencial al CAP Montmeló i la
recuperació també immediata de l’horari d’atenció de 8h a 00h de dilluns a
diumenge, festius inclosos.
2L’augment urgent i recuperació de les hores d’atenció pediàtriques i
de medicina general que ja es van veure retallades previ a la situació
pandèmica al nostre poble.
3Recuperar i augmentar els recursos en salut comunitària i en els
programes de promoció de la salut.
4El necessari augment pressupostari i de recursos humans i materials
al sistema sanitari del Vallès Oriental, tant en medicina especialista com
en llits hospitalaris, urgències hospitalàries, etc...
Tercer.- DEMANAR, tal com recull el manifest, al Consell
Farmacèutics de Catalunya:

de Col·legis

5La recuperació del servei de farmàcia de guàrdia en caps de setmana,
festius i hores nocturnes
Quart.- SOl·LICITAR hora amb la persona responsable de la conselleria de
Salut de la Generalitat de Catalunya per poder fer el lliurament de les
2.866 signatures recollides pel Consell de Poble durant la campanya "Salvem
la nostra salut. Recuperem el servei del Cap".
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la
conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l'àrea bàsica de
salut de Montmeló-Montornès-Vallromanes i Vilanova del Vallès.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

Presenta el punt l’Alcalde.
Diu que es tracta d’aprovar
l’adhesió de
l’Ajuntament de Montmeló al Manifest redactat pel Consell de Poble i que
compte amb el suport de 2.866 signatures. Destaca quines són les demandes
que recull el manifest. El que es demana bàsicament és el retorn dels
serveis que prestava el CAP abans de la pandèmia ja que sembla que sortim
d’aquesta situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària.
Agraeix als voluntaris i voluntàries del Consell de Poble el seu temps i
esforços tant en la redacció del manifest com pel que fa a la recollida de
signatures. Pensa que és una feina ben feta que beneficia a tot el
municipi.

El senyor Albert Monserrat, portaveu del grup municipal ERC-AM, diu que
primer vol agrair la tasca feta pel Consell de Poble per tirar endavant
aquesta petició i també als ciutadans de Montmeló per la seva
col·laboració. I des del seu grup es sumen a aquesta demanda que fa el
poble de Montmeló per tal que es recuperi el més aviat possible l’atenció
que prestava el nostre CAP abans de la pandèmia.
La senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM diu que la salut pública
forma part d’un dels 4 pilars del l’Estat de Benestar. En aquest últim any,
i com a conseqüència de la pandèmia, hem estat més conscients que mai de la
importància que té en les persones i, com l’hem de protegir principalment
els organismes públics. El Centre Salut de Montmeló ha vist mermats els
seus serveis tan pel que fa als horaris d’atenció, com la manca d’atenció
dels caps de setmana, com la reducció de professionals de pediatria, i
aquesta realitat és anterior al COVID. Durant la pandèmia les atencions
sanitàries s´han centrat principalment en visites telefòniques, fet que va
en
detriment
d’una
correcte
atenció
sobretot
en
col·lectius
de
vulnerabilitat com la gent gran. Tot i això, manifesta que no volen deixar
de reconèixer la labor i la implicació dels sanitaris al llarg de tot
aquest procés. A més volen fer un reconeixement del Consell de Poble per
dur a terme aquesta important iniciativa per tant diu que la seva formació
votaran a favor.
El senyor Marcel Comas portaveu del grup municipal CANVIEM manifesta el vot
a favor del seu grup. Felicita al Consell de Poble i als montmelonins i
montmelonines que han signat el manifest (que suposen més del 50% del cens
dels major d’edat a Montmeló) Pensa
que davant qualsevol demanda que
mobilitza tanta gent, per a
qualsevol polític que vulgui representar la
ciutadania, no pot fer una altra cosa que: seure, parlar i escoltar el què
vol aquesta ciutadania. Per tant, diu, per justícia social, coherència i
responsabilitat històrica, i també per responsabilitat democràtica amb una
demanda tan majoritària, votaran a favor. Manifesta el seu suport i
recolzament a les futures mobilitzacions que protagonitzi la ciutadania de
Montmeló.
El senyor Lluís Esteban, portaveu del grup municipal PSC-CP, incideix en la
felicitació al Consell de Poble per la seva organització i disciplina per
dur a terme aquesta acció; pensa que és la primera d’aquesta magnitud.
Espera que tinguem una mica de sort i aconseguir el que demana el manifest.
L’Alcalde diu que a partir d’ara
deriven de l’aprovació d’aquest
Consell de Poble es va dir que
Consell poguessin acompanyar-los
polític.

es posaran en marxa les actuacions que es
acord. Comenta que a l’últim plenari del
es miraria que alguns representants del
quan tinguessin reunió amb el responsable

_____________________
3.

APROVACIÓ MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 2021

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 2021 i següents la
modificació de la següent Ordenança Fiscal:
Ordenança Fiscal núm.19
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
S'afegeix a l'article 6è, Quota Tributaria, apartat 4, quedant redactat de la
següent forma:

4.Sobre aquests imports, s'aplicarà un 50% de descompte global en
compensació per les especials restriccions al sector de la restauració per
les mesures de control del Covid-19.

Ordenança Fiscal núm.25
Taxa per a la realització d'activitats culturals, lúdiques i similars en
establiments municipals i utilització d'edificis municipals
Es modifica l'article
Bonificacions.

5è

Quota

tributària,

afegint

l'apartat

F) Drets de matriculació
F.1) Nous inscrits
F.2) Renovació matrícula

F)

i

les

10,00 €
5,00 €

Per les categories A, B, C i D caldrà que la Junta de Govern Local fixi en cada cas
la taxa a exigir, que serà com a màxim el que fixa l’ordenança.
Bonificacions
Es podrà sol·licitar una reducció de tarifa a la taxa per la realització de
cursets, tallers i seminaris, atenent el nivell de renda personal o de la unitat
familiar.
Per establir les bonificacions s’aplicaran els següents criteris:
1.a.- Càlcul de la renda personal dels membres de la unitat familiar
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix
domicili amb
vincle familiar, aportant empadronament de convivència.
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents a la

unitat familiar i
s’aplicarà la fórmula següent:
Renda personal(*) = Nivell de renda / nombre de persones de la unitat familiar
(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendiments íntegres de conceptes
computables en el
càlcul de l'IRPF.

1.b.- Comparació de la renda personal amb el salari mínim interprofessional (SMI),
resultant el
percentatge de la bonificació a aplicar.
Els percentatges d’aplicació són els següents:
Renda personal percentatge d’aplicació
≥ SMI 0 %
X ≥ 75 % SMI 25 %
X ≥ 50 % SMI 50 %
X ≥ 25 % SMI 75 %
X < 25 % SMI 90 %
En cas de custòdia compartida el sol·licitant només podrà optar al 50% del
resultat de la bonificació.
En darrer lloc, els Serveis Socials Municipals valoraran, mitjançant informe,
determinants criteris
sociofamiliars que podran fer variar fins al 100% el percentatge d’aplicació.
2.- Les sol·licituds
d'inscripció.
3.- Per a l’obtenció
documentació següent:

de

bonificacions

d’aquests

beneficis,

es

el

presentaran

durant

sol·licitant

haurà

el

període

d'aportar

la

3.a.- Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona a consultar totes aquelles dades
personals i fiscals en poder de l’Administració Pública, als únics efectes
de la tramitació d'aquesta sol·licitud.
En cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fotocòpia de la darrera
declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els
membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia del certificat de la
pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis fulls salarials, tant de
la persona que fa la sol·licitud com de les persones que conviuen amb ella.
El document d’autorització contindrà el següent text:
“AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organismes de Gestió Tributària (ORGT)
de la Diputació de Barcelona a consultar i/o demanar certificats tributaris i
d’acompliment de les obligacions tributàries, a la Tresoreria General de la
Seguretat
Social,
al
Padró
municipal
corresponent
i
a
qualsevol
altra
Administració pública la documentació necessària per a aquest tràmit.”
No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions les unitats convivencials que
percebin rendiments del capital mobiliari, immobiliari i/o guanys patrimonials
superiors a 10 euros anuals.
Podran ser perceptors d’aquestes bonificacions els que visquin i estiguin
empadronats a Montmeló i no tinguin deutes amb l’Ajuntament de Montmeló i/o amb
qualsevol altra administració pública.
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin generat per pagaments en espècie
caldrà aportar un certificat de l’entitat pagadora per tal de poder fer la
valoració corresponent.

Ordenança Fiscal núm.26
Taxa per la prestació de serveis d'ensenyament
Es modifica l'article 5è, Tarifes, apartat 1. Escola de Música:

1. Escola de Música
1.1.Classe grupals no instrumentals

Presencial

Virtual

Música en família (45 min)

18,00 €

9,00 €

Sensibilització P3 (45 min)

18,00 €

9,00 €

Sensibilització P4 / P5 (60 min)

20,00 €

10,00 €

Roda d’instruments (30 min)

20,00 €

10,00 €

Llenguatge musical (60 min)

*16,50 €

16,50 €

PACK 1 Llenguatge + Roda (90 min)

*31,50 €

24,00 €

PACK 2 Lleng Mus+Conjunt Instr Prim Cont (90 min)

*21,50 €

16,50 €

PACK 3 Lleng Mus+Agrupació (120 min)

*21,50 €

16,50 €

PACK 4 Lleng Mus+Cambra/Combo (90 min)

*26,50 €

20,25 €

Matrícula

47,72 €

1.2.Classes instrumentals
Instrument 20’. Fins a 18 anys

30,00 €

Instrument 20’. Més de 18 anys

45,00 €

Instrument 30’. Fins a 18 anys

40,00 €

Instrument 30’. Més de 18 anys

60,00 €

Instrument 45’. Fins a 18 anys

55,00 €

Instrument 45’. Més de 18 anys

80,00 €

Musicoterapia per a alumnes NESE 30’

25,00 €

Musicoterapia per a alumnes NESE 45’

35,00 €

Matrícula

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
Cambra/combo (30min) Majors de 18 anys
Orquestra o banda de l’escola i orquesta de guitarres (60min) Fins 18 anys
Orquestra o banda de l’escola i orquesta de guitarres (60min) Majors de 18
anys
Matrícula

1.4.- Altres activitats
Gospel
Embaràs musical
Trencadís
Coral del Casal
Musicoteràpia al casal
Cantagran
Activitats musicals alumnat agrupacions/llenguatge
Activitats musicals 1 o 2 sessions alumnat extern o resta alumnat escola
Activitats musicals 3 o 4 sessions alumnat extern o resta alumnat escola
Activitats musicals 5 o més sessions alumnat extern o resta alumnat escola

presencia
l
10,00 €
15,00 €
15,00 €
25,00 €
10,00 €
15,00 €

virtual
5,00 €
7,50 €
7,50 €
12,50 €
5,00 €
7,50 €

47,72 €

15,00 €
12,00 €
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Gratuït
3,00 €/curs
5,00 €/curs
10,00 €/curs

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
-

En aquest punt l’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban com a regidor
d’Hisenda.
El senyor Esteban diu que la modificació afecta a tres ordenances fiscals.
En la 19, que regula la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires, diu que s’aplicarà una bonificació del 50% . De la 25, que regula
la taxa per a la realització d’activitats culturals, lúdiques i similars
en
establiments
municipals,
destaca
que
s’afegeix
l’apartat
de
bonificacions que aniran en funció de la renda. I de la 26, que regula la
prestació de serveis d’ensenyament, explica que bàsicament modifica
l’apartat de l’Escola de Música i destaca que s’afegeixen les taxes per a
classes virtuals, que fins ara no hi eren, per si s’haguessin d’aplicar.
Diu que les taxes per a les classes presencials no es toquen.

El senyor Monserrat diu que, malgrat les restriccions són cada vegada més
suaus, els efectes de la pandèmia en el comerç en general perdurarà encara
molt temps. Pensa que tothom està d’acord que els bars i restaurants són
dels que més restringida han tingut la seva activitat i per això s’aprova
avui aquesta bonificació per donar-los, diu, el nostre suport.
El senyor Pep Benach, portaveu del grup municipal FEM, diu que voten a
favor. Celebren la reducció del 50% de la taxa d’ocupació de la via pública
amb taules i cadires. Diu que des del seu grup ja reivindicaven feia temps
l’aplicació d’aquesta reducció.
El senyor Comas diu que en el seu dia ja van votar en contra de les
Ordenances Fiscals per què no es van recollir moltes de les seves
propostes, entre les quals, recorda,
estava la suspensió per aquest any
del 100 % de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires. Se
n’alegren que avui almenys s’aprovi la reducció del 50% en aquesta taxa i
que es tinguin en compte criteris de renda en les ajudes pels tallers a La
Torreta. Però encara els hi sembla insuficient i per això mantenen el seu
vot contrari.
El senyor Esteban diu que l’Ajuntament també ha de fer front a més despeses
pel tema de la COVID. Comenta que la suspensió total de la taxa es podria
fer però també, diu, hauríem de pensar què es deixa de fer, quin servei
no es presta o quines retallades s’han de fer, per tenir l’Ajuntament menys
ingressos. Ell pensa que la bonificació del 50% està força bé i a més s’ha
de tenir en compte que les ampliacions en la superfície d’ocupació que es
van permetre l’any passat es mantenen també aquest any.
L’Alcalde creu que un negoci que no es pugui mantenir per una taxa o un
impost municipal és que realment té dificultats més grosses que la taxa o
l’impost municipal. Pensa que una
ajuda
del 50 % en el pagament de la
taxa amb el manteniment de l’ampliació d’espai, que no es cobra,
és una
bona ajuda.
El senyor Monserrat explica que es vol treure una campanya de dinamització
pel comerç de cara a l’estiu. Per dur a terme la campanya es necessiten
diners. Si l’Ajuntament no rep ingressos no pot invertir en ajuts. Reitera
que aplicar una bonificació del 50 % de la taxa i mantenir l’ampliació
d’espai per a un municipi com el nostre també suposa un esforç.
_____________________
4.

ADQUISICIÓ DE LA FINCA PROPIETAT DE FCC
INSTAL·LACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

AMBITO

SAU

PER

LA

En data 23 de febrer de 2021 el Ple va acordar aprovar inicialment el plec
de clàusules administratives particulars per adquirir directament l'immoble
situat al passatge del Criadero, número 1-3, cantonada amb passeig del Riu
Besòs, número 2, a FCC AMBITO, S.A., UNIPERSONAL per tal de destinar-lo a
deixalleria municipal.
Els plecs de clàusules van publicar-se en data 11 de març de 2021 al BOPB i
l'acord va ser exposat al tauler d'edictes del dia 3 de març al 18 de març
de 2021.
En data 22 d'abril de 2021 va tenir entrada amb número 3411 l'informe de la
Subdirecció General d'Assistència Jurídica d'Innovació a l'Administració
Local en el qual es diu:
"Ateses les consideracions precedents, basades en la documentació aportada
pel consistori per justificar l’excepcionalitat del procediment, i d’acord
amb la normativa que és d’aplicació en aquest cas, s’informa favorablement
l’adquisició directa, per part de l'Ajuntament de Montmeló, de la

parcel·la amb referència cadastral 6699702DF3969N0001MZ, i que es
correspon amb la finca registral número 6.119 de Montmeló, la qual consta
inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles, al tom 3.178, llibre
169, foli 61, constant la titularitat del ple domini a l’entitat ‘FCC
AMBITO SAU’; sempre que s’acompleixin els preceptes legals i reglamentaris
en vigor i les consideracions legals esmentades al present informe."
Vist l'informe d'intervenció i secretaria que consten en l'expedient.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat el regidor de l'Àrea de desenvolupament urbà,
sostenibilitat i habitatge proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels
següents
A

C

O

R

D

S

Primer. ADQUIRIR l’immoble situat a Montmeló, al Passatge Criadero número
1-3, cantonada amb Passeig del Riu Besós, número 2, amb una superfície de
2.047,50 m2 que es destinarà a la prestació de serveis tècnics de punt net
o deixalleria a la societat FCC AMBITO, S.A. UNIPERSONAL amb plena
subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovades
inicialment per acord plenari de data 23 de febrer de 2021 i esdevingut
definitiu per manca d’al·legacions durant el termini d’informació pública,
pel preu de quatre cents catorze mil euros (414.000 euros).
La finca descrita està inscrita al Registre de la Propietat de Canovelles
al Tom 3178, Llibre 169, Foli 61, Inscripció 1.
1720
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR del crèdit amb càrrec a la partida
622200 del pressupost municipal vigent, per atendre el pagament del preu de
la compravenda prèviament acordada, i també per atendre al pagament de les
despeses d’escriptura i inscripció registral de la compravenda.
Tercer. FORMALITZAR la compravenda en escriptura pública.
Quart. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde
perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots els documents
públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords al legal representant de FCC AMBITO
S.A.UNIPERSONAL i
requerint-lo
a comparèixer davant el notari que es
designarà per a l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
Sisè. PROCEDIR a inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i
a l’inventari municipal, un cop formalitzada la compravenda en escriptura
pública.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde diu que, una vegada rebut els diners de l’Agència Catalana de
Residus, ja es pot procedir a l’adquisició de la finca i a formalitzar la
compravenda en escriptura pública. Aquesta finca s’incorpora al patrimoni
públic municipal per un valor de 414.000 €.
_____________________
5.

APROVAR L'ACTA DE DELIMITACIÓ
MONTMELÓ I MOLLET DEL VALLÈS

ENTRE

ELS

TERMES

MUNICIPALS

DE

En data 18 de juliol de 2019 se’ns va notificar l’inici de l'expedient de

delimitació amb el municipi de Mollet del Vallès.
En data 26 de novembre de 2019 es va fixar el dia per practicar les
operacions de delimitació amb el municipi de Mollet del Vallès i
Martorelles.
En el decret de data 4 de novembre de 2020 es va acordar nomenar els
representants
en
la
Comissió
de
Delimitació.
En data 13 d’octubre de 2020 se’ns va notificar que les operacions de
delimitació amb el municipi de Mollet del Vallès s’assenyalaven pel dia 1
de desembre de 2020 a les 10 hores, a la seu de l’Ajuntament de Montmeló.
En data 21 d’abril de 2021, a les 09:00 hores, es varen reunir per mitjans
telemàtics, segons el que preveu la Llei 29/2010, del 3 d'agost les
comissions de delimitació de Montmeló i Mollet del Vallès, juntament amb un
representant de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, havent-se emès l’acta que ara es porta
a aprovació del Ple.
Atès que l’aprovació de l’acta de delimitació correspon al Ple, amb el
quòrum de majoria absoluta, acord que s’haurà d’adoptar en el termini de
tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació,
segons allò que es disposa als articles 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya i 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest acord correspon al Ple
de la Corporació en virtut del que es disposa a l’art. 33.4 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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 delimitació, amb el contingut recollit en l'Acta de data de 21
d'abril de 2021, que obra en l'expedient, dels termes municipals de
Montmeló i
Mollet del Vallès que es transcriu a continuació.

"ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
MOLLET DEL VALLÈS I DE MONTMELÓ
_____________________________________________________________________
Aquesta reunió s’ha desenvolupat per mitjans telemàtics, segons el que preveu la Llei 29/2010, del 3
d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i amb les eines i solucions
digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya, amb les que es garanteix la identitat dels
assistents, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la
intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant el seu desenvolupament. Data:
21 d’abril de 2021
Hora d’inici: 9:00 hores
Hora d’acabament: 9:20 hores
:
Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès:
Sra. Mireia Dionisio i Calé, regidora

Sr. Raúl Broto Cervera, regidor
Sr. David Silvestre García i Caro, tècnic
Sr. Valentín Gómez Sánchez, secretari
En representació de l’Ajuntament de Montmeló:
Il·lm. Sr. Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde
Sr. Lluís Esteban García, regidor
Sr. Josep Reyes Serrano, tècnic
Sra. Rosa March Escué, secretària
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sra. Maria del Mar Jimenez Angurell, tècnica designada conjuntament per la Direcció General d’Administració
Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de delimitació als
propietaris de les finques afectades, dels quals, a la reunió celebrada el dia 26 de novembre de
2019, no n’ha comparegut cap. Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida son l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de termino y
señalar los mojones comunes a los términos municipales de Mollet y de Montmeló pertenecientes
ambos a la provincia de Barcelona, de 16 de desembre de 1918, i els quaderns topogràfics annexes
aixecats per l’Instituto Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de la línia de delimitació
entre els termes municipals de Mollet del Vallès i de Montmeló, Fites F-1 a F-2, de 19 de maig de
2009, en què es localitzen les fites reconegudes en aquesta acta.
En data 18 de juliol de 2019 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als ajuntaments
afectats.
Posteriorment, els dies 26 de novembre de 2019 i 21 d’abril de 2021, s’han reunit els representants
municipals i de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base d’aquesta documentació han realitzat les
operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de Montmeló i de Mollet del Vallès accepten les coordenades
UTM teòriques de les fites primera (F1) i segona (F2). Així mateix, acorden adaptar el traçat de la
línia de terme a la realitat geogràfica existent.
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de terme
següent:
Fita 1: se situa a la intersecció entre els eixos dels rius Besós i Tenes. Aquesta fita és també comuna
al terme municipal de Martorelles. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 435814,9 i Y:
4599114,1.
Fita 2: se situa al nord-est de la planta de triatge de Mollet del Vallès, al punt d’intersecció entre l’eix
del Tenes i la via sud de la línia de ferrocarril de Barcelona a Granollers Centre i Maçanet-Massanes.
La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix, aigües amunt, l’eix del Tenes on
es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Parets del
Vallès. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 435859,9 i Y: 4599539,9.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ), mentre que
les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents cartogràfics utilitzats per determinar
la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos ajuntaments i que,
d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. De la qual cosa en donen fe els secretaris
dels dos ajuntaments.
Signatures

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme d'acord amb allò que estableix l'article 33.1 del Decre
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descen
mancomunitats de Catalunya.

FITA
F1
Línia F1-F2
Punt2
Punt3
Punt4
Punt5
Punt6
Punt7
Punt8
Punt9
Punt10
Punt11
Punt 12
Punt 13
Punt 14
Punt15
Punt16
Punt 17
Punt 18
Punt 19
Punt 20
Punt 21
F2

PUNT
Punt1

X
435814,9
435814,9
435814,9
435815,5
435816,1
435813,6
435810,4
435810,5
435809,6
435809,3
435810,2
435812,4
435815,0
435818,3
435822,0
435829,7
435841,2
435846,3
435851,2
435854,2
435856,5
435859,9
435859,9

SEGON.- Remetre certificació del present acord i còpia de l'Acta de les operacions
de delimitació al Departament competent en matèria d'administració local, als
efectes del que es disposa en l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcade diu que exposarà conjuntament els punts 5, 6 i 7 ja que tots tres
fan referència a modificació de límits municipals. Explica
que aquestes
revisions
de
termes
municipals
venen
perquè
la
Direcció
General
d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de Catalunya estan refent el
mapa municipal de Catalunya, i per tant, revisant tots els termes
municipals de Catalunya. En quant a Mollet del Vallès (punt 5) diu que ja
estaven d’acord, amb la qual cosa s’aprova l’acta on es ratifiquen les
fites que ja marcaven els límits entre els
dos termes. Pel que fa a
Granollers (punt 6) i com que l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha
presentat una proposició d’esmena, perquè al·legaven que hi havia una
petita alteració en una de les línies de terme, s’ha fet aquesta segona
modificació que és el que avui es presenta al ple. I respecte a Parets del
Vallès (punt 7) comenta que hi havia una bona part acordada per la permuta
entre els dos municipis al 2003 i de la resta finalment s’ha arribat a un
acord on cap dels dos municipis perd ni un sol metre, mantenen la seva
superfície. Solament s’han aclarit les fites per establir on queden
delimitats els termes.
El senyor Comas diu que votaran a favor en els punts 5 i 7 ja que hi ha un
acord entre els municipis però s’abstenen en el punt 6, l’alteració de

Y
45991
459
45991
45991
45991
45991
45991
45991
45992
45992
45992
45992
45993
45993
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4599
4500

termes amb Granollers, per què hi hagut una al·legació per part de
Montornès del Vallès. Fa pensar que no hi ha una bona comunicació amb el
municipi veí.
L’Alcalde respon que la comunicació amb el municipi veí és prou bona. I que
un tema com el procés de
delimitació de termes no solament implica als
municipis afectats si no que
també implica a la Direcció General
d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. La voluntat
d’aquesta Alcaldia, diu, sempre ha estat que hi hagi una bona relació amb
tots els municipis veïns.
_____________________
6.

SEGONA MODIFICACIÓ
MONTMELÓ-GRANOLLERS

DE

L'ACORD

D'ALTERACIÓ

DELS

TERMES

DE

En data 27 d'octubre de 2020, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la
iniciació del procediment d’alteració parcial dels termes municipals de
Montmeló i Granollers, d’acord amb la memòria justificativa de la
concurrència dels supòsits i dels requisits d’alteració de termes
municipals que s’ha elaborat a l’efecte, tal com estableix l’article 17.2
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.
En data 23 de febrer de 2021, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la
modificació de la memòria justificativa de l'alteració dels termes
municipals de Montmeló i Granollers.
La memòria conjuntament amb els plànols de la línia de delimitació
proposada contemplava uns plànols informatius per determinar superfícies
comparatives en relació a planejaments vigents en cada municipi.
Es van sol·licitar informes favorables a l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de
Barcelona.
Es va comunicar l’acord a l’Ajuntament de Granollers, a la Direcció General
d’Administració Local, a l’Ajuntament de Montornès del Vallès, al Consell
Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona.
La Direcció General d’Administració Local va sol·licitar unes petites
esmenes en el document aprovat pel ple:
- En el document que es va enviar no s’havia col·locat el quadre de
coordenades.
- Hi havia una errada en la comptabilització de la superfície.
En data 23 d'abril de 2021, l’Ajuntament de Montornès del Vallès presenta
al·legació en sentit que segons consta en els plànols es comptabilitza
terreny de Granollers que pertany al seu terme municipal.
En relació a l'al·legació de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, la línia
no ha tingut cap modificació en relació a la que existeix, aquesta
percepció ve del plànol informatiu número 5 que comptabilitza superfície en
relació al terme actual de l’Ajuntament de Granollers que és diferent al de
Montornès del Vallès i que està pendent de delimitació. La línia objecte
d’aquesta memòria no afecta la delimitació actual de Montornès del Vallès i
Montmeló i es grafia de color groc per la qual cosa es proposa per evitar
aquesta interpretació que ha fet l’Ajuntament de Montornès del Vallès
eliminar el plànol informatiu.
En data 21 de maig de 2021 (RE 4338) la Diputació de Barcelona, notifica
resolució per part de Presidència d'informe favorable de la Gerència de
Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
en relació a l'expedient d'alteració dels límits dels termes municipals

entre els municipis de Montmeló i Granollers.
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest acord correspon al Ple
de la Corporació en virtut del que es disposa a l’art. 33.4 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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 l'adopció dels següents
A C O R D S

PRIMER.- APROVAR la segona modificació de la memòria justificativa de
l’alteració de termes municipals de Montmeló i Granollers que incorporen
els canvis sol·licitats per la Direcció general d’Administració Local i fan
aclariment de que no existeix modificació en la delimitació entre Montmeló
i Montornès del Vallès, eliminant el plànol informatiu que comptabilitza
superfície del terme municipal de Granollers que segons Montornès del
Vallès pertany al seu municipi i que esta pendent de la delimitació entre
els dos ajuntaments.

SEGON.- SOL·LICITAR novament informe a
Vallès, al Consell Comarcal del Vallès
Barcelona.

l'Ajuntament de Montornès del
Oriental i a la Diputació de

TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Granollers, a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Montornès
del Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de
Barcelona, als efectes escaients.
QUART.- FACULTAR a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots
els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

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

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

_____________________
7.

APROVAR L'ACTA DE DELIMITACIÓ
MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS

ENTRE

ELS

TERMES

MUNICIPALS

DE

En data 31 de gener de 2020 (RE 791) se’ns va notificar la resolució de la
Direcció General d’Administració Local, per la qual s’inicien expedients de
delimitació de termes municipals, en el marc de l’elaboració del Mapa
Municipal de Catalunya.
En data 11 de febrer de 2020 (RE 1090) se'ns va notificació com a data
d’inici de les operacions de delimitació el dia 21 d’abril de 2020, a les
10:00 hores, a la seu de l'Ajuntament de Montmeló.
En data 28 de febrer de 2020 es va fer tramesa a la Direcció General
d'Administració Local informe de l'arquitecte municipal de desacord amb
l'esmentada delimitació.

En data 4 de juny de 2020 (RE 3478) l'Ajuntament de Parets del Vallès ens
dóna trasllat de notificació del Ple de l'Ajuntament de data 30 d'abril de
2020 pel qual es va acordar aprovar tramitar l'expedient de delimitació del
terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal
de Montmeló; i designar una comissió encarregada de dur a terme les
operacions de delimitació.
En data 13 d’octubre de 2020 se’ns va notificar que l’inici de les
operacions de delimitació entre els municipis de Parets del Vallès i
Montmeló, per al proper dia 17 de novembre de 2020 a les 10 hores a
l’Ajuntament de Montmeló.
En el decret de data 4 de novembre de 2020 es va acordar nomenar els
representants
en
la
Comissió
de
Delimitació.
En data 13 de maig de 2021, a les 10:00 hores, es varen reunir per mitjans
telemàtics, segons el que preveu la Llei 29/2010, del 3 d'agost les
comissions de delimitació de Montmeló i Parets del Vallès, juntament amb un
representant de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, havent-se emès l’acta que ara es porta
a aprovació del Ple.
Atès que l’aprovació de l’acta de delimitació correspon al Ple, amb el
quòrum de majoria absoluta, acord que s’haurà d’adoptar en el termini de
tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació,
segons allò que es disposa als articles 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya i 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest acord correspon al Ple
de la Corporació en virtut del que es disposa a l’art. 33.4 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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 delimitació, amb el contingut recollit en l'Acta de data de 13
de maig de 2021, que obra en l'expedient, dels termes municipals de
Montmeló i
Parets del Vallès que es transcriu a continuació.

" ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE

MONTMELÓ I DE PARETS DEL VALLÈS
_____________________________________________________________________
Aquesta reunió s’ha desenvolupat per mitjans telemàtics, segons el que preveu la Llei
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i amb
les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya, amb les que es
garanteix la identitat dels assistents, el contingut de les seves manifestacions i el moment
en què es produeixen, la intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans
durant el seu desenvolupament.
Data: 13 de maig de 2021
Hora d’inici: 10:00 hores
Hora d’acabament: 10:30 hores

Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de Montmeló:
Il·lm. Sr. Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde
Sr. Lluís Esteban García, regidor
Sr. Josep Reyes Serrano, tècnic
Sra. Rosa March Escué, secretària
En representació de l’Ajuntament de Parets del Vallès:
Sra. Rosa Martí Conill, regidora
Sra. Maria Ojara Valdivia Rojas, regidora
Sr. Xavier Gadea Borguñó, tècnic
Sra. Miriam El Hadj Taib Bermúdez, tècnica
Sr. Josep Maria Amorós Bosch, secretari
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sra. Maria del Mar Jiménez Angurell, tècnica designada conjuntament per la Direcció
General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de
delimitació als propietaris de les finques afectades, dels quals, a la reunió celebrada el dia
17 de novembre de 2020, han comparegut els següents:
• Sra. Ana Maria Gutiérrez Montasell, en representació del Sr. Miguel Raimundo Gutiérrez
Rodríguez
• Sra. Núria Manils roca, en representació de la Sra. Maria Concepció Roca Molins
• Sra. Rosa Pou Mundó, en representació del Sr. Joan Vallbona Camp
• Sr. Santiago Castellà Del Rio, en representació de Promocions Castellà Murillo, SL
• Sra. Montse Garcia Carrasco, en representació del Sr. Eduardo Garcia Cano
• Sr. Francisco Javier Marín
• Sra. Dolors Cuní Ramon i Sr. Joan Cuní Ramon, en representació del Sr. Cayetano Ramo
Villa
• Sr. Juan José Puyo López i Sra. Maria José Corrales Gonzalo, en representació de Cel
Urbà ( Societat)
• Sr. Salvador Fontanet Guasch, en representació del Sr. Pere Fontanet Ventura
• Sr. Josep Ciurans Camprubí, en representació d’Hereus de Maria Ribes
Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l’Acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de terme
i assenyalar les fites comunes als termes municipals de Parets del Vallès i de Montmeló,
de 2 de maig de 2003, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto Geográfico
y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de la
línia de delimitació entre els termes municipals de Montmeló i de Parets del Vallès, Fites
F-1 a F-5 , de 21 de setembre de 2012, en què es localitzen les fites reconegudes en
aquesta acta.

En data 11 de febrer de 2020 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als
ajuntaments afectats.
Posteriorment, els dies 17 de novembre de 2020, 15 d’abril i 13 de maig de 2021, s’han
reunit els representants municipals i de la Generalitat de Catalunya i, sobre la base
d’aquesta documentació han realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de Montmeló i de Parets del Vallès accepten les
coordenades UTM reals de les fites segona (F2), tercera (F3) i quarta testimoni (F4test.) i
les coordenades UTM teòriques de la fita restants. Així mateix, acorden adaptar el traçat de
la línia de terme a la realitat geogràfica existent i a la cartografia a escala 1: 1 000 vigent.
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia
de terme següent:
Fita 1: se situa al nord-est de la planta de triatge de Mollet del Vallès, al punt d’intersecció
entre l’eix del Tenes i la via sud de la línia de ferrocarril de Barcelona a Granollers Centre i
Maçanet-Massanes. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Mollet del Vallès.
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 435859,9 i Y: 4599539,9.
Fita 2: se situa al costat est de l’estrep del pont de l’autopista C-33, que serveix de pas de
l’antic camí de Montmeló a Mollet del Vallès. Es reconeix una placa metàl·lica de cinquanta
centímetres per trenta-cinc centímetres de costats, que té gravades les inscripcions
Montmeló i Parets del Vallès, corresponents als respectius termes municipals. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal formada pels punts de
coordenades UTM ETRS89 31N següents:
Punt 1: X: 435859,9 i Y: 4599539,9
Punt 2: X: 435931,4 i Y: 4599569,9
Punt 3: X: 436041,6 i Y: 4599617,6
Punt 4: X: 436060,2 i Y: 4599625,5
Punt 5: X: 436064,2 i Y: 4599622,7
Punt 6: X: 436094,9 i Y: 4599600,8
Punt 7: X: 436098,3 i Y: 4599605,7
Punt 8: X: 436099,8 i Y: 4599607,8
Punt 9: X: 436103,3 i Y: 4599612,9
Punt 10: X: 436107,7 i Y: 4599619,3
Punt 11: X: 436109,3 i Y: 4599621,5
Punt 12: X: 436112,9 i Y: 4599626,7
Punt 13: X: 436115,2 i Y: 4599630,4
Punt 14: X: 436118,5 i Y: 4599635,7
Punt 15: X: 436121,3 i Y: 4599640,0
Punt 16: X: 436125,2 i Y: 4599646,4
Punt 17: X: 436127,2 i Y: 4599649,7
Punt 18: X: 436136,3 i Y: 4599664,4
Punt 19: X: 436141,4 i Y: 4599673,0
Punt 20: X: 436146,5 i Y: 4599681,6
Punt 21: X: 436150,0 i Y: 4599687,7
Punt 22: X: 436151,5 i Y: 4599690,1
Punt 23: X: 436158,2 i Y: 4599704,1
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 436158,2 i Y: 4599704,1.

Fita 3: se situa a tocar de la tanca de l’Autopista E-25/AP-7, al costat d’un camí que segueix
paral·lel al traçat del l’autopista pel seu costat est i dins d’una propietat de l’Ajuntament de
Montmeló. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte de base quadrada, de vint
centímetres de costat i cinquanta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre
aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM
ETRS89 31N següents:
Punt 1: X: 436158,2 i Y: 4599704,1
Punt 2: X: 436161,9 i Y: 4599709,8
Punt 3: X: 436167,8 i Y: 4599709,5
Punt 4: X: 436175,4 i Y: 4599712,6
Punt 5: X: 436180,5 i Y: 4599719,6
Punt 6: X: 436193,5 i Y: 4599749,5
Punt 7: X: 436209,2 i Y: 4599788,1
Punt 8: X: 436225,2 i Y: 4599830,6
Punt 9: X: 436241,7 i Y: 4599881,0
Punt 10: X: 436272,4 i Y: 4600008,9
Punt 11: X: 436309,3 i Y: 4600029,2
Punt 12: X: 436329,5 i Y: 4600022,6
Punt 13: X: 436339,1 i Y: 4600022,4
Punt 14: X: 436358,0 i Y: 4600038,8
Punt 15: X: 436377,3 i Y: 4600053,7
Punt 16: X: 436422,7 i Y: 4600100,6
Punt 17: X: 436439,8 i Y: 4600117,0
Punt 18: X: 436459,1 i Y: 4600136,0
Punt 19: X: 436468,2 i Y: 4600148,6
Punt 20: X: 436491,2 i Y: 4600183,7
Punt 21: X: 436523,3 i Y: 4600230,4
Punt 22: X: 436623,1 i Y: 4600386,0
Punt 23: X: 436642,7 i Y: 4600421,2
Punt 24: X: 436659,3 i Y: 4600461,2
Punt 25: X: 436690,2 i Y: 4600522,8
Punt 26: X: 436708,2 i Y: 4600561,7
Punt 27: X: 436725,0 i Y: 4600595,9
Punt 28: X: 436750,0 i Y: 4600654,4
Punt 29: X: 436759,3 i Y: 4600674,9
Punt 30: X: 436772,3 i Y: 4600692,7
Punt 31: X: 436792,5 i Y: 4600729,4
Punt 32: X: 436794,6 i Y: 4600749,0
Punt 33: X: 436806,9 i Y: 4600763,5
Punt 34: X: 436816,2 i Y: 4600763,1
Punt 35: X: 436828,9 i Y: 4600770,6
Punt 36: X: 436844,8 i Y: 4600787,7
Punt 37: X: 436872,1 i Y: 4600816,1
Punt 38: X: 436898,9 i Y: 4600839,6
Punt 39: X: 436913,5 i Y: 4600849,4
Punt 40: X: 436950,8 i Y: 4600872,6
Punt 41: X: 436992,0 i Y: 4600895,3
Punt 42: X: 437004,1 i Y: 4600900,0
Punt 43: X: 437084,0 i Y: 4600924,8
Punt 44: X: 437107,5 i Y: 4600931,2
Punt 45: X: 437133,4 i Y: 4600936,7
Punt 46: X: 437157,5 i Y: 4600940,8
Punt 47: X: 437168,8 i Y: 4600944,0

Punt 48: X: 437178,9 i Y: 4600945,9
Punt 49: X: 437194,4 i Y: 4600949,6
Punt 50: X: 437212,4 i Y: 4600952,3
Punt 51: X: 437221,9 i Y: 4600953,4
Punt 52: X: 437239,1 i Y: 4600953,1
Punt 53: X: 437260,5 i Y: 4600951,0
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 437260,5 i Y: 4600951,0.
Fita 4: se situa en terrenys adjacents al recinte del Circuit de Barcelona-Catalunya, en el
marge est de la carretera C-35. A uns onze metres al nord-est de la fita hi ha una fita
testimoni de pedra en forma de prisma recte de base quadrada, de vint centímetres de
costat i quaranta centímetres d’alçària. Té gravades a les cares oposades les inscripcions
M i PV, corresponents als termes municipals de Montmeló i de Parets del Vallès,
respectivament. Les coordenades UTM ETRS89 31N de la fita testimoni són: X: 437726,2 i
Y: 4602373,9. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la
poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:
Punt 1: X: 437260,5 i Y: 4600951,0
Punt 2: X: 437223,5 i Y: 4601083,2
Punt 3: X: 437304,8 i Y: 4601248,6
Punt 4: X: 437321,5 i Y: 4601290,0
Punt 5: X: 437335,0 i Y: 4601326,3
Punt 6: X: 437367,8 i Y: 4601423,1
Punt 7: X: 437378,3 i Y: 4601463,4
Punt 8: X: 437388,7 i Y: 4601504,7
Punt 9: X: 437401,6 i Y: 4601560,7
Punt 10: X: 437407,6 i Y: 4601588,2
Punt 11: X: 437415,1 i Y: 4601617,4
Punt 12: X: 437426,5 i Y: 4601658,0
Punt 13: X: 437435,0 i Y: 4601697,3
Punt 14: X: 437458,6 i Y: 4601777,0
Punt 15: X: 437470,2 i Y: 4601818,4
Punt 16: X: 437483,1 i Y: 4601859,7
Punt 17: X: 437502,9 i Y: 4601915,2
Punt 18: X: 437523,1 i Y: 4601954,7
Punt 19: X: 437550,6 i Y: 4602002,0
Punt 20: X: 437599,1 i Y: 4602077,6
Punt 21: X: 437623,0 i Y: 4602112,1
Punt 22: X: 437637,2 i Y: 4602134,5
Punt 23: X: 437651,7 i Y: 4602160,2
Punt 24: X: 437664,2 i Y: 4602184,1
Punt 25: X: 437669,0 i Y: 4602193,8
Punt 26: X: 437686,9 i Y: 4602240,7
Punt 27: X: 437706,7 i Y: 4602286,8
Punt 28: X: 437690,5 i Y: 4602293,1
Punt 29: X: 437698,0 i Y: 4602316,0
Punt 30: X: 437715,7 i Y: 4602370,8
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 437715,7 i Y: 4602370,8.
Fita 5: se situa en terrenys adjacents al recinte del Circuit de Barcelona-Catalunya, al
sud-oest del Turó de Can Ribes La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior
segueix la poligonal formada pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 437715,7 i Y: 4602370,8
Punt 2: X: 437748,8 i Y: 4602483,1
Punt 3: X: 437859,2 i Y: 4602422,6
Punt 4: X: 437860,1 i Y: 4602427,1
Punt 5: X: 437863,2 i Y: 4602441,1
Punt 6: X: 437871,3 i Y: 4602473,8
Punt 7: X: 437876,7 i Y: 4602491,2
Punt 8: X: 437879,9 i Y: 4602500,1
Punt 9: X: 437883,9 i Y: 4602509,8
Punt 10: X: 437885,0 i Y: 4602512,9
Punt 11: X: 437887,3 i Y: 4602518,2
Punt 12: X: 437891,7 i Y: 4602526,7
Punt 13: X: 437897,6 i Y: 4602536,6
Punt 14: X: 437901,9 i Y: 4602543,3
Punt 15: X: 437906,8 i Y: 4602549,5
Punt 16: X: 437914,6 i Y: 4602558,6
Punt 17: X: 437920,1 i Y: 4602565,0
Punt 18: X: 437926,7 i Y: 4602571,7
Punt 19: X: 437931,7 i Y: 4602575,0
Punt 20: X: 437962,5 i Y: 4602590,2
Punt 21: X: 437964,8 i Y: 4602618,5
Punt 22: X: 437961,2 i Y: 4602653,8
Punt 23: X: 437954,0 i Y: 4602778,9
Punt 24: X: 437954,0 i Y: 4602778,9
Punt 25: X: 437974,6 i Y: 4602793,7
Punt 26: X: 437986,1 i Y: 4602801,5
Punt 27: X: 438008,1 i Y: 4602815,4
Punt 28: X: 438037,2 i Y: 4602835,8
Punt 29: X: 438053,2 i Y: 4602844,9
Punt 30: X: 438030,9 i Y: 4602730,9
Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Granollers. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 438030,9 i Y: 4602730,9.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ),
mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents cartogràfics
utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels
plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments."

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme d'acord amb allò
que estableix l'article 33.1 del Decret 204/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
FITA
PUNT
X
Y

F1
Línia F1-F2
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Punt 10
Punt 11
Punt 12
Punt 13
Punt 14
Punt 15
Punt 16
Punt 17
Punt 18
Punt 19
Punt 20
Punt 21
Punt 22
Punt 23
F2
Línia F2-F3
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Punt 10
Punt 11
Punt 12
Punt 13
Punt 14
Punt 15
Punt 16
Punt 17
Punt 18
Punt 19
Punt 20
Punt 21
Punt 22
Punt 23
Punt 24
Punt 25
Punt 26
Punt 27
Punt 28
Punt 29

435859,9
Punt 1

435859,9
435931,4
436041,6
436060,2
436064,2
436094,9
436098,3
436099,8
436103,3
436107,7
436109,3
436112,9
436115,2
436118,5
436121,3
436125,2
436127,2
436136,3
436141,4
436146,5
436150,0
436151,5
436158,2
436158,2

Punt 1

436158,2
436161,9
436167,8
436175,4
436180,5
436193,5
436209,2
436225,2

436241,7
436272,4
436309,3
436329,5
436339,1
436358,0
436377,3
436422,7
436439,8
436459,1
436468,2
436491,2
436523,3
436623,1
436642,7
436659,3
436690,2
436708,2
436725,0
436750,0
436759,3

4599881,0
4600008,9
4600029,2
4600022,6
4600022,4
4600038,8
4600053,7
4600100,6
4600117,0
4600136,0
4600148,6
4600183,7
4600230,4
4600386,0
4600421,2
4600461,2
4600522,8
4600561,7
4600595,9
4600654,4
4600674,9

4599539,9
4599539,9
4599569,9
4599617,6
4599625,5
4599622,7
4599600,8
4599605,7
4599607,8
4599612,9
4599619,3
4599621,5
4599626,7
4599630,4
4599635,7
4599640,0
4599646,4
4599649,7
4599664,4
4599673,0
4599681,6
4599687,7
4599690,1
4599704,1
4599704,1
4599704,1
4599709,8
4599709,5
4599712,6
4599719,6
4599749,5
4599788,1
4599830,6

Punt 30
Punt 31
Punt 32
Punt 33
Punt 34
Punt 35
Punt 36
Punt 37
Punt 38
Punt 39
Punt 40
Punt 41
Punt 42
Punt 43
Punt 44
Punt 45
Punt 46
Punt 47
Punt 48
Punt 49
Punt 50
Punt 51
Punt 52
Punt 53
F3
Línia F3-F4
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Punt 10
Punt 11
Punt 12
Punt 13
Punt 14
Punt 15
Punt 16
Punt 17
Punt 18
Punt 19
Punt 20
Punt 21
Punt 22
Punt 23
Punt 24
Punt 25
Punt 26
Punt 27
Punt 28
Punt 29

436772,3
436792,5
436794,6
436806,9
436816,2
436828,9
436844,8
436872,1
436898,9
436913,5
436950,8
436992,0
437004,1
437084,0
437107,5
437133,4
437157,5
437168,8
437178,9
437194,4
437212,4
437221,9
437239,1
437260,5

4600692,7
4600729,4
4600749,0
4600763,5
4600763,1
4600770,6
4600787,7
4600816,1
4600839,6
4600849,4
4600872,6
4600895,3
4600900,0
4600924,8
4600931,2
4600936,7
4600940,8
4600944,0
4600945,9
4600949,6
4600952,3
4600953,4
4600953,1
4600951,0

437260,5
4600951,0
Punt 1
437260,5
4600951,0
437223,5
4601083,2
437304,8
4601248,6
437321,5
4601290,0
437335,0
4601326,3
437367,8
4601423,1
437378,3
4601463,4
437388,7
4601504,7
437401,6
4601560,7
437407,6
4601588,2
437415,1
4601617,4
437426,5
4601658,0
437435,0
4601697,3
437458,6
4601777,0
437470,2
4601818,4
437483,1
4601859,7
437502,9
4601915,2
437523,1
4601954,7
437550,6
4602002,0
437599,1
4602077,6
437623,0
4602112,1
437637,2
4602134,5
437651,7
4602160,2
437664,2
4602184,1
437669,0
4602193,8
437686,9
4602240,7
437706,7
4602286,8
437690,5
4602293,1
437698,0
4602316,0

Punt 30
F4
F4 test.
Línia F4-F5
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Punt 10
Punt 11
Punt 12
Punt 13
Punt 14
Punt 15
Punt 16
Punt 17
Punt 18
Punt 19
Punt 20
Punt 21
Punt 22
Punt 23
Punt 24
Punt 25
Punt 26
Punt 27
Punt 28
Punt 29
Punt 30
F5

437715,7
4602370,8
437715,7
4602370,8
437726,2
4602373,9
Punt 1
437715,7
4602370,8
437748,8
4602483,1
437859,2
4602422,6
437860,1
4602427,1
437863,2
4602441,1
437871,3
4602473,8
437876,7
4602491,2
437879,9
4602500,1
437883,9
4602509,8
437885,0
4602512,9
437887,3
437891,7
437897,6
437901,9
437906,8
437914,6
437920,1
437926,7
437931,7
437962,5
437964,8
437961,2
437954,0
437954,0
437974,6
437986,1
438008,1
438037,2
438053,2
438030,9
438030,9

4602518,2
4602526,7
4602536,6
4602543,3
4602549,5
4602558,6
4602565,0
4602571,7
4602575,0
4602590,2
4602618,5
4602653,8
4602778,9
4602778,9
4602793,7
4602801,5
4602815,4
4602835,8
4602844,9
4602730,9
4602730,9

SEGON.- Remetre certificació del present acord i còpia de l'Acta de les operacions
de delimitació al Departament competent en matèria d'administració local, als
efectes del que es disposa en l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
_____________________
8.

ADHESIÓ A LA INICIATIVA #UNÁRBOLPOREUROPA

Un Arbre per Europa és un manifest que neix per iniciativa de l'Equip
Europa, una associació juvenil europeista y no partidista que va ser creada
al 2019 amb l'objectiu de promoure la Unió Europea entre els joves i
fomentar la participació política de la joventut, arrel d'una proposta de
David Sassoli, President del Parlament Europeu. Amb aquest manifest, tots
els ajuntaments adherits assumeixen el compromís de:
* Plantar un arbre en el seu municipi
* Visibilitzar la importància del desenvolupament sostenible en l'àmbit

local
* Involucrar al jovent en els processos de presa de decisions en matèria de
sostenibilitat local
Tenint en compte els objectius marcats en el Pla d'Actuació de Mandat i de
l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Montmeló, des de la
regidora de qualitat ambiental i gestió energètica es considera oportú
adherir-nos al manifest i duu a terme les accions indicades.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, el regidor de Qualitat ambiental i gestió energètica
proposa al Ple l'adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- ADHERIR-NOS al manifest #UnÁrbolporEuropa iniciativa de l'Equip
Europa amb el compromís de promoure la sostenibilitat local a Europa de la
manera següent:
1. Augmentar la consciència social sobre la sostenibilitat en l'àmbit
local.
2. Fomentar la col·laboració entre les autoritats locals i la societat
civil, i especialment la joventut, a l'hora de promoure el desenvolupament
sostenible.
3. Reconèixer el paper fonamental de la joventut en la consecució de la
sostenibilitat local, ja que el seu interès en el desenvolupament
sostenible, la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la
conservació ecològica s'ha fet palès en l'últim any.
4. Plantar un arbre per Europa al municipi propi, compartint una fotografia
de moment amb Equip Europa, perquè quedi constància.
5. Promoure en la comunicació institucional, web i xarxes socials una
campanya per promoure la sostenibilitat local i animar altres alcaldes a
sumar-se a aquesta iniciativa, usant el lema #UnÁrbolPorEuropa.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l'Equip Europa impulsor de la iniciativa
#UnÁrbolPorEuropa.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde dóna la paraula al senyor Imanol Martín com a Regidor de qualitat
ambiental i gestió energètica.
El senyor Martín fa un
resum de la part expositiva de l’acord. Diu que
estem obligats al 2050 ha ser un país neutre en emissions de CO2, per tant,
s’ha de treballar per baixar dràsticament
aquests nivells, per exemple,
plantant molta vegetació per què ajudi a absorbir el CO2 que hi ha a
l’ambient. A continuació llegeix els acords. En quant al punt que fa
referència a plantar un arbre per Europa al municipi informa que per part
del nostre municipi es replantarà una alzina a la plaça Europa.
El senyor Benach manifesta el vot a favor de la seva formació i espera que
aquesta iniciativa no es quedi solament en el fet d’adherir-nos. Per això
pregunta si s’ha pensat en quines accions es podien dur a terme per poder
desenvolupar els compromisos del manifest i, per altra banda, oferir la
col·laboració del seu grup.
El senyor Comas diu que el seu grup també votarà a favor. Diu que tot el
que sigui fomentar la sostenibilitat i la fauna del nostre poble comptarà
sempre amb el seu suport. També pensen que es podria aprofitar per
recuperar les espècies autòctones que formen part del nostre patrimoni
natural.
Diu
que
es
podrien
fer
més
plantades,
sempre
mirant
estratègicament on fer-les perquè perdurin.

_____________________
9.

DECLARACIÓ DE SUPORT A LA CIUTADANIA COLOMBIANA AMB L'OBJECTE QUE
EL GOVERN COLOMBIÀ GARANTEIXI ELS DRETS FONAMENTALS I PROTEGEIXI
QUE ELS EXERCEIX.

Des del 28 d'abril, en exercici dels drets a la reunió i manifestació
pública consagrats a l'article 37 de la Constitució Política de Colòmbia,
la ciutadania d'aquell país ha iniciat una sèrie de jornades de
mobilització, vigents fins al dia d'avui. Les mobilitzacions s'emmarquen en
les accions del “Paro Nacional ”, impulsat pels sindicats i en conjunció amb
les organitzacions de la societat civil. Les accions es fan en protesta
contra un projecte de reforma tributària que augmentava els impostos sobre
la renda i productes bàsics d'un sector ampli de la població colombiana,
profundament afectat per la crisi econòmica provocada per la pandèmia de
COVID-19.
Des de Montmeló, hem rebut amb gran preocupació informacions que indiquen
que la repressió de les protestes socials, la gran majoria desenvolupades
de forma pacífica, ha estat desproporcionada i que s'han perpetrat greus
violacions als drets humans per part de la força pública al llarg de tot el
país. L'Oficina de l'Alta Comissionada per als Drets Humans de l'ONU i la
Unió Europea ja han alertat sobre aquesta greu situació.
Segons xifres oficials proporcionades per la Defensora del Poble, s'han
produït almenys 19 morts, més de 800 persones ferides i 87 desaparegudes.
La Campanya Defensar la Llibertat, xarxa de 27 organitzacions de drets
humans que denuncia la criminalització de la protesta social, alerta a més
de 11 denúncies de violència basada en el gènere i de 988 detencions
arbitràries. Un nombre molt important d'aquestes fets s'ha registrat en les
protestes que han tingut lloc a la ciutat de Cali, on la Policia i
l'Exèrcit van utilitzar armes llargues contra les persones que es
manifestaven. El 3 de maig, l'equip de l'oficina de l'Alta Comissionada de
les Nacions Unides per als Drets Humans a Colòmbia, va rebre amenaces i
agressions per part de la Policia mentre monitorava la situació de drets
humans a Cali, acompanyant una Missió de Verificació integrada per sis
organitzacions i entitats defensores dels drets humans. No obstant això,
aquestes xifres podrien ser molt més elevades, donades les dificultats i
agressions que estan enfrontant les organitzacions de la societat civil i
comunicadors en les seves tasques d'observació de les accions de protesta.
Així, s'han denunciat 42 atacs a persones defensores de drets humans i
nombroses agressions a periodistes. D'acord amb la Fundació per a la
Llibertat de Premsa, fins a l'1 de maig s'han produït almenys 33 agressions
contra periodistes.
En el marc d’aquesta situació, el grup municipal de CANVIEM MONTMELÓ,
proposa al Ple de l’Ajuntament de Montmeló aprovi una declaració
institucional amb els següents
A

C

O

R

D

S:

Primer. Condemnar la repressió de les protestes pacífiques i el context
d'extrema violència que s'està donant a Colòmbia des del 28 d'abril i
demanar que les violacions dels drets humans perpetrades per l'actuació de
la força pública no quedin en la impunitat i que siguin investigades de
manera ràpida i oportuna.
Segon. Instar el Govern colombià a establir un procés de diàleg amb les
organitzacions impulsores de les mobilitzacions, així com a adoptar mesures
immediates per garantir i facilitar el dret de reunió pacífica en les
jornades de protestes convocades per als pròxims dies, i la protecció de la
integritat física i psicològica de les persones que es manifesten.

Tercer. Demanar que s'adoptin les mesures necessàries per garantir la
verificació segura de les protestes per part de les persones defensores de
drets humans, així com el dret de periodistes a exercir el seu dret a la
llibertat d'expressió.
Quart. Traslladar els presents acords al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a Lafede.cat, a la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, a
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i al Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Montmeló.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Alba Serrano del grup municipal
CANVIEM perquè la presenti.
La senyora Serrano destaca algunes dades de la part expositiva de la moció
i llegeix els acords.
El senyor Benach diu que, des de la seva formació, sempre votaran a favor
d’aquelles mocions que recullin vulneracions dels drets humans arreu del
món.
El senyor Esteban manifesta el seu desig perquè
actuacions repressives.
_____________________
10.

aviat s’acabin aquestes

MOCIÓ PER RECLAMAR REFORÇ URGENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I ESPAIS DE
VACUNACIÓ A MONTMELÓ.

Atès que la ciutadania està esgotada de patir les deficiències de l’atenció
primària de salut, que s’han vist agreujades per l’actual pandèmia. Als
problemes ja crònics d’escàs pressupost, falta de personal i equipaments
obsolets s’ha afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malalts de
COVID, l’estudi i seguiment de contactes, l’atenció a persones que viuen en
residències i la gestió de les vacunacions. Els i les professionals estan
assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en
situació de quarantena o senzillament esfondrats.
Atès que el darrer informe del Defensor del Pueblo
assenyala com "
imprescindible poner en marcha planes de
refuerzo
de la
atención
primaria para compensar el especial desempeño de este nivel asistencial en
este período excepcional, aplicables tanto al personal sanitario como
también al personal administrativo" i que la Conselleria de Salut va
presentar un «Pla d’enfortiment de l’atenció primària» segons el qual havia
de dedicar uns 300 milions d’euros en millores tecnològiques, i en augment
de personal d’aquí fins el 2022.
Atès que segons va anunciar la Generalitat l’estratègia de vacunació
massiva contra la COVID-19 del Departament de Salut passa per habilitar
espais específics de vacunació addicionals, per evitar la congestió dels
433 CAP’s de Catalunya. Concretament estan previstos 46 centres modulables
mitjans i 6 grans espais ubicats per tot el territori, que es podrien
ampliar depenent de les necessitats.
Atès que tot el procés de vacunació està sent gestionat pels equips
d’atenció primària que, segons el Departament, en cas de necessitar reforç
disposen d’una borsa de més de 10.000 professionals habilitats (estudiants
i jubilats d’infermeria i medicina, professionals del sistema sanitari
disposats a fer hores fora de la seva jornada de treball, odontòlegs...).
Atès que molts montmelonins i montmelonines han hagut d’anar a vacunar-se
fora de Montmeló, fora de la comarca i fins i tot fora de la província de
Barcelona, assumint ells mateixos els temps i cost de desplaçament.

Atesa la insuficiència palesa de recursos i saturació manifesta de serveis
en l’atenció primària pública que s’està prestant a Montmeló, accentuada
encara més amb l’actual campanya de vacunació contra la COVID-19.
Per tot això, el grup municipal CANVIEM
l'Ajuntament l'adopció dels següents
A

C

O

R

D

MONTMELÓ

proposa

al

Ple

de

S

Primer. Posar a disposició de la Departament de Salut de la Generalitat com
a mínim un espai municipal entre els centres esportius, educatius i/o
culturals de Montmeló per habilitar-lo com a centre mitjà de vacunació.
Segon. Reclamar a la Generalitat i a la direcció del Circuit de Catalunya
que facilitin que el Circuit de Catalunya, com a equipament de país que és,
s’habiliti com gran espai de vacunació.
Tercer. Reclamar un enfortiment real i immediat de l'atenció primària, que
ha de passar per recuperar les retallades des del 2011 (350 milions anuals
i 3.000 professionals menys) i per garantir els elements que la fan més
efectiva en la millora de la nostra salut: l’accessibilitat per a tothom,
la relació continuada al llarg del temps amb el/la professional,
l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els
serveis i atencions que rebem.
Quart. Traslladar aquests acords a Circuits de Catalunya, SL, a les
conselleries d'Economia i Empresa i de Salut de la Generalitat i a l'Àrea
Bàsica de Salut de Montmeló-Montornès-Vallromanes i Vilanova del Vallès.
NO APROVAT
L’Alcade dóna la paraula a la senyora Maria Cruz Ramal de grup municipal
CANVIEM perquè la presenti.
La senyora Ramal destaca alguns paràgrafs de la part expositiva i llegeix
els acords.
El senyor Monserrat diu que no acaba d’entendre que es presenti avui
aquesta moció quan en el punt 2 s’ha aprovat el manifest redactat pel
Consell de Poble demanant el retorn de l’activitat del CAP a la situació
anterior a la pandèmia. Per altra banda diu que l’Ajuntament ja ha ofert al
Departament de Salut de la Generalitat el Pavelló i la Sala Polivalent com
a zones de vacunació massiva; pel que fa a demanar-ho al
Circuit,
sincerament, no ho veu, perquè té la seva activitat diària amb afluència
d’equips internacionals, sobretot en aquestes dates. Respecte al ritme en
la vacunació pensa que s’està anant força bé tenint en compte també les
quantitats que arriben al nostre municipi. Per això diu que votaran en
contra.
La senyora Guerrero diu que en relació a aquesta moció volen mencionar que,
d’una banda, els espais de vacunació ja han estat oferts, i que potser el
Circuit no és idoni ni per l’accessibilitat ni per les condicions de
l’espai; d’altra banda, el tema del reforç de l’atenció primària s’ha
plantejat en altres ocasions, de fet al punt dos ja hi ha un col·lectiu
del municipi que ho aborda i el Consistori recolça aquesta actuació. Per
tant, consideren que tal i com han comentat en més d’una ocasió no cal
generar mocions reiteratives d’actuacions que ja es realitzen. Per aquest
motiu, diu, s’abstindran.
El senyor Esteban diu que, malgrat estar d’acord en la part d’exposició de
motius, no ho estan en la part dels acords. Respecte al primer acord:

explica que des de l’Ajuntament, sempre que s’ha parlat d’aquest tema amb
els responsables de l’operatiu de vacunació, se’ls ha
ofert si els
necessitaven el Pavelló i la Sala Polivalent com a espais de vacunació
massiva. Respecte al segon acord: no acaba de veure quina avantatge per a
la ciutadania de Montmeló seria demanar espais del Circuit com a zones de
vacunació massiva (es necessita mitjà de transport i l’accés, depèn de a
quines zones, no és gaire còmode). I pel que fa a l’acord tercer diu que
és el que ja s’ha aprovat al punt 2 d’aquest mateix Ple. Per tant, diu,
votaran en contra.
La senyora Ramal diu que han presentat aquesta moció perquè els havia
arribat les queixes de molta gent en quant a la manera de portar-lo a
terme. S’ha de tenir en compte que es parla de gent gran, en aquesta
primera fase de la vacunació, que havien de fer cues importants sense,
sobretot al principi, tenir lloc per protegir-se de la calor i/o pluja i
cadires per seure. Pensa que tot el que sigui de millora a la ciutadania
val la pena reiterar-lo. Afirma que el que està clar és que no s’ha fet bé
perquè la gent no està contenta. Diu que amb aquesta moció el que pretenen
es avançar-se als fets perquè no passi el que ha passat ara,
ja que la
vacunació massiva s’espera a finals de juny.
L’Alcalde contesta que solament un dia van haver-hi cues: el primer dia. Al
segon dia ja hi havien carpes i cadires. I el que va passar el primer dia
va ser perquè no s’havia avisat a l’Ajuntament del dia que començarien amb
la vacunació. Reitera que s’han ofert el Pavelló, Sala Polivalent, així com
qualsevol altre equipament municipal que haguessin necessitat als
responsables de l’operatiu de vacunació. I aquests responsables, fa
constar,
depenen del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa que
s’ha de deixar en mans dels professionals el dispositiu de vacunació.
Pensa que a Montmeló està funcionant prou bé i que s’està vacunant amb
normalitat: ara es començaran a vacunar als de 40 anys. Informa que, el
què si s’ha fet com Ajuntament, es posar una persona a l’OAC perquè,
qualsevol ciutadà que rebi un missatge que se l’avisa d’on pot vacunar-se
abans si vol, la pugui ajudar en la reserva de lloc.
La senyora Ramal pensa que és normal que la gent vulgui vacunar-se abans
amb la por que aquesta pandèmia ha provocat i que això no es pot
qüestionar. Reitera que es tracta de demanar a la Generalitat que faciliti
totes les eines per dur a terme l’operatiu de vacunació.
L’Alcalde diu que l’oferta d’espais municipals al Departament de Salut de
la Generalitat continua vigent. La coordinació amb el Centre de Salut és
pràcticament diària.
La senyora Ramal diu que no entén el vot en contra del seu grup
que ja han ofert equipaments municipals al Departament de Salut.
L’Alcalde diu que no li sembla
Circuit com a espai de vacunació.

seriós

demanar

les

si diu

instal·lacions

del

El senyor Comas puntualitza que no creu que aquesta moció sigui reiterativa
respecte al punt 2: el què demana el Consell de Poble és el retorn dels
serveis del CAP a la situació pre-COVID; mentre que en la moció que ells
presenten demanen un reforç
per a la vacunació, és a dir, situació
post-COVID.
Demanen reclamar-ho des de l’Ajuntament a qui correspon: al
Departament de Salut de la Generalitat. Que els reforços dels què parla la
Generalitat es vegin reflectits al nostre municipi.
L’Alcalde comenta que dimarts s’obre el Pavelló Olímpic de Granollers com a
centre de vacunació per a la comarca. Diu que la moció amb els vots que
s’han expressat queda rebutjada. S’ha donat el debat i tothom ha expressat
la seva posició.
_____________________

11.

MOCIÓ SOBRE L'ACTUAL OFENSIVA D'ISRAEL A PALESTINA.

Les darreres setmanes ens trobem, davant la intensificació de l’ofensiva
militar israeliana sobre la franja de Gaza. Una ofensiva que prepara tropes
ja per a una invasió terrestre.
Recordem que l’actual escalada comença en un Israel decantat políticament
cap a posicions cada cop més de les dretes extremes, amb una càrrega
violentíssima fa una setmana sobre l’explanada de les mesquites a Jerusalem
després de setmanes de creixent tensió incloent manifestacions que cridaven
“mort als àrabs”, la discriminació de la població palestina en l’accés a
les vacunes, i el desallotjament forçat de famílies palestines del barri
Sheikh Jarrah, entre d’altres greuges. Una situació que ja porta a les
principals organitzacions de defensa dels drets humans a parlar ja sense
eufemismes d’ocupació i apartheid sobre la població palestina.
La tensió s’incrementa en una rebutjable espiral asimètrica violenta que es
retroalimenta. Una espiral entre els bombardeigs massius per part de
l’exèrcit israelià sobre Gaza que ha causat fins a data d’avui 119 morts
(entre ells 31 menors), 600 ferits i una destrucció civil molt
significativa, i el llançament de coets per part d’algunes faccions des de
Gaza impactant de forma indiscriminada sobre ciutats israelianes, causant 9
morts.
Creiem que cal fer tots els esforços per aturar l’actual ofensiva militar
israeliana, i la seva acció política cada cop més extremista.
En aquet sentit, el Grup Municipal de CANVIEM MONTMELÓ proposa al Ple de
l’Ajuntament de Montmeló l’adopció dels següents
A C O R D S:

Primer. Instar la comunitat internacional que exigeixi l’aturada, per part
de l’exèrcit israelià, de l’ofensiva militar per terra i aire (i la
possible entrada militar al territori de la franja de Gaza).
Segon. Denunciar la vulneració del dret internacional per part d’Israel i
la desproporció en la seva suposada “resposta” que acaba generant desenes
de víctimes civils i destrucció en infraestructures bàsiques quotidianes a
Gaza, fent que la vida hi sigui encara més difícil.
Tercer. Fer una crida a l’alto al foc immediat que eviti una espiral de
violència. Recordem que similars ofensives israelianes sobre Gaza han
causat centenars i milers de morts civils palestins i una destrucció sense
límits d’infraestructures i habitatges civils i milers de desplaçaments
forçosos.
Quart. Demanar a la UE i als seus Estats Membres que condemnin urgentment,
fugint d’una lògica equidistant, la violència exercida per la força ocupant
israeliana sobre la població civil gazatí i palestina a Jerusalem i totes
les vulneracions de drets humans per part de l’estat d’Israel que
incrementen el conflicte i la tensió.
Cinquè. Emplaçar a la UE i els Estats Membres a que facin servir tota la
seva pressió diplomàtica i la suspensió de l’acord comercial UE-Israel si
no es reverteix d’immediat l’ofensiva.
Sisè. Demanar que les forces de seguretat aturin, no tolerin i no deixin
impune l’escalada de violència civil amb atacs i linxaments entre
comunitats, en particular a les localitats amb presència d’ambdues
comunitats.

Setè. Continuar reclamant una acció diplomàtica decidida per a un procés de
pau just, que acabi amb l’actual ocupació i apartheid israelià sobre la
població palestina.
Vuitè. Continuar reclamant la protecció de totes les defensores de Drets
Humans que treballen a la zona. Incloent la fi de la detenció i arrest
provisional de Juana Díaz, treballadora humanitària empresonada des de fa
més d’un mes per Israel.
Novè. Traslladar els presents acords a
Europea, al Ministeri d'Afers Exteriors,
presidència de la Generalitat, als grups
Congrés i Senat i Parlament de Catalunya,
les entitats municipalistes de Catalunya.

la Presidència de la Comissió
Unió Europea i Cooperació, a la
polítics del Parlament Europeu,
al Fons Català de Cooperació i a

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Manils del grup municipal CANVIEM
perquè l’exposi.
El senyor Manils llegeix els acords de la moció. Diu que l’Estat d’Israel
és l’estat amb més resolucions dictades en contra pel Comitè de Seguretat
de les Nacions Unides: 43 sancions. Per les Nacions Unides és l’Estat a
data d’avui que més incompleix els drets humans. Però també, diu,
és
finançador de moltes de les grans potencies europees i occidentals i això
li dóna una mena de salvaconducte per cometre el genocidi que està cometent
contra el poble palestí des de fa dècades. Per això, des d’aquí, demanen
el suport i solidaritat de tots els grups municipals vers al poble palestí.
Els portaveus de la resta de grups municipals manifesten el seu suport a la
moció.
_____________________
12.

MOCIÓ SEC - CONTRA TANCAMENTS BBVA

La banca ha anunciat l’inici de diferents processos de reestructuració a
l’Estat Espanyol, amb la finalitat d’ajustar despeses per mantenir i
augmentar els beneficis dels seus accionistes i els salaris dels seus
dirigents. Aquests processos de reestructuració passen per reduir
considerablement les seves plantilles, via expedients de regulació
d’ocupació, i per tancar un gran nombre d’oficines obertes al públic. Un
dels grans motius al·legats per tot el sector, i en especial pel BBVA, és
la gran penetració de la digitalització dins la seva clientela. En aquest
sentit al·leguen que la penetració de la digitalització és tant àmplia que
fa necessari reduir la plantilla i el nombre d’oficines; a Catalunya la
reducció passa per prescindir d’un 30% dels seus treballadors i per tancar
un 36% de les seves oficines amb la següent distribució provincial:
TANCAMENT OFICINES CATALUNYA ERO BBVA 2021
PROVÍNCIA OF.ACTUALS N.
OF.QUE %
OF.QUE
TANCARAN
TANCARAN
BARCELONA 393
122
31,04
TARRAGONA 80
37
46,25
LLEIDA
51
21
41,17
GIRONA
54
24
44,44
Una xarxa i una plantilla que ja s’han vist fortament reduïdes en els
diferents processos de fusió que ha tingut el sector bancari en l’última
dècada. Segons dades del Banc d’Espanya, del 2017 fins al 2020 s’han tancat
1250 oficines només a Catalunya. En el cas del BBVA ha reduït un 36,77% la

seva xarxa a Catalunya durant aquest període, tancant un total de 380
oficines . Tenint en compte aquestes dades i els tancaments previstos amb
aquests processos de reestructuració, tot fa preveure una xarxa d’oficines
pràcticament inexistent a la majoria de pobles i ciutats del nostre país .
El tancament de sucursals bancàries també atempta contra un servei
essencial a la ciutadania, ja que per a realitzar moltes de les gestions de
la nostra vida quotidiana necessitem ser clients d’una entitat bancària
(cobrament de nòmines i pensions, pagament de rebuts i factures, préstecs
hipotecaris i personals, etc.) convertint el servei en imprescindible. En
definitiva, aquesta política de tancaments té greus conseqüències per a la
nostra societat:
- La desaparició de desenes de milers de llocs de treball a tot l’Estat i
sobretot a Catalunya. Això perjudicarà directament tant al sector públic
com al sector privat: increment de subsidis per atur, decrement d’ingressos
de quotes a la Seguretat Social, precarització social i reducció de despesa
privada derivada de la incertesa de tenir uns ingressos a futur.
- Increment de la bretxa digital i exclusió d’una part de la població dels
serveis financers: el tancament gradual de sucursals bancàries i l’aposta
per la digitalització no té present la bretxa digital existent i no s’estan
posant els mitjans per reduir-la, de manera que una bona part de la
població queda exclosa de l’accés als serveis financers. S’està instaurant
un model de banca digital forçat des de la pròpia banca que en cap cas té
present les diferents capacitats dels seus clients per als usos digitals ni
els nivells de coneixement per manejar-se amb certs productes financers.
Això atempta als drets individuals de tota la ciutadania, ja que amb l’edat
es poden reduir o perdre les capacitats digitals i en conseqüència es pot
veure limitada l’autonomia a l’hora de disposar d’alguns dels serveis
bancaris bàsics (avui en dia és habitual veure empleats de BBVA fent les
gestions dels seus clients en els caixers). La digitalització hauria de ser
inclusiva, però tal i com s’està duent a terme, la digitalització exclou
una part de la població dels nostres municipis.
- Dificultats logístiques per al sector comercial ja que al coexistir el
pagament amb targeta i amb efectiu entre d’altres, es perd capacitat de
disposar canvi en efectiu per a la clientela, dificulta la logística de
rotllos de paper per al datàfon/TPV, i es fa més difícil l’ingrés en els
caixers automàtics de l’efectiu diari recaptat.
- Menyspreu a la gent gran i a la gent amb mobilitat reduïda. Per fer les
seves gestions s’hauran de desplaçar, la majoria necessitarà algun
familiar, amic o veí per poder desplaçar-se a fer les seves gestions.
- Desatenció al món rural: a la majoria de poblacions desapareixerà el
servei bancari, la majoria de ciutadans dels nostres pobles hauran de
desplaçar-se per a fer les gestions que no els sigui possible resoldre
digitalment .Així doncs, aquest model digital exclou l’atenció presencial a
la majoria dels municipis de tot l’Estat i especialment a Catalunya; on,
només el BBVA, pensa tancar un 40 % de les seves oficines.
Per tot això, els grups municipals que formen el
proposen els següents
A

C

O

R

D

Ple de l'Ajuntament

S

Primer. Traslladar a totes les entitats bancàries que operen a la ciutat,
el desacord de la corporació en relació al tancament de sucursals en
general. Cal que cessin els tancaments amb el conseqüent acomiadament de
personal i que es replantegin la seva política envers la seva clientela.
Primer cal resoldre la bretxa digital, han de posar-hi els mitjans per tal
que ningú en quedi exclòs, el model digital actual exclou una part
important de la nostra ciutadania.

Segon. Traslladar a totes les entitats bancàries que, en les sucursals
obertes, disposin de personal suficient per atendre a la ciutadania i que
l'horari d'atenció efectiva faciliti que familiars puguin acompanyar la
gent gran o les persones amb mobilitat reduïda. Les entitats obertes han de
ser pro actives en l’adaptació de la població a les noves tecnologies amb
eines més senzilles per a determinats públics. I la gestió dels diners en
efectiu també ha de comptar amb la pro activitat de les entitats.
Tercer. Traslladar al Gobierno de España, al Govern de la Generalitat, a l’
Asociación Española de Banca i a la CECA (Confederación Española de Cajas
de Ahorros) el nostre desacord amb les polítiques de tancaments de
sucursals bancàries i la manca d'alternatives davant el perjudici que la
decisió suposa per a la ciutadania i per a l’ocupació i sol·licitar que
atenent les seves competències actuïn en conseqüència en favor de la
ciutadania i per al manteniment de llocs de treball.
Quart. Traslladar aquest acord al Síndic de Greuges de Catalunya, tenint en
compte el greu perjudici que la decisió genera entre la ciutadania, així
com a la Confederació de Federacions d'Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), i a l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L’Alcalde diu que és una moció conjunta de tots els grups municipals i, com
què originàriament havia estat presentada pel grup municipal PSC, li dóna
la paraula al senyor Esteban perquè l’exposi.
El senyor Esteban, abans de començar, diu que avui i demà el BBVA està
tancat per vaga. Diu que aquesta moció ve del Sindicat de l’Estalvi de
Catalunya del BBVA però que es pot aplicar a tota la banca activa en
aquests moments. Destaca alguns paràgrafs de la part expositiva de la moció
i llegeix els acords.
El senyor Monserrat diu que és vergonyós que persones grans, que no estan
acostumades al món digital, es vegin abocades a
demanar ajuda als seus
fills o nets per poder fer ús dels seus estalvis; que haguem de fer cues
llarguíssimes per ser atesos quan els diners que estan allà, i amb els que
estan fent negoci, són els nostres i el pitjor, remarca, és que tot això
s’estigui permetent.
El senyor Benach diu que és una autèntica vergonya que aquestes entitats
bancàries
amb
grans
beneficis
anuals
presentin
públicament
una
reestructuració laboral d’aquesta magnitud basada en la digitalització. La
ciutadania fa la feina i a sobre ens cobren. Pensen que hauria de ser un
servei complementari i totalment gratuït, com de fet havia estat ja fa
anys.
El senyor Manils pensa que el text de la moció havia de quedar com està
però volen fer una reflexió. Com Ajuntament diu que es té poc poder
d’influència davant aquestes grans entitats bancàries. De totes formes
pensa,
que
governi
qui
governi
aquest
Ajuntament,
s’haurien
de
comprometre’s que entitat bancària que no tingui oficina oberta a Montmeló,
entitat bancària amb la què no es treballarà. Pensa que és un missatge que
s’hauria de traslladar a les entitats bancàries. I que seria bo tenir
aquest consens entre tots els grups municipals.
L’Alcalde contesta que pot estar d’acord en això però el que no sap és si
la Llei de contractes ho permetria, si ens deixaria fer-ho. En tot cas
seria la secretària qui ens hauria d’assessorar en aquest tema.
_____________________

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 27 d'abril de 2021, data
en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària ordinària, fins a
l'actualitat.
_____________________
15.

PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde demana als regidors i regidores si tenen algun prec i/o pregunta
a plantejar.
El senyor Benach diu que vol recuperar la pregunta que havia fet abans en
relació a La moció d’adhesió a la iniciativa #UNÁRBOLPOREUROPA: si hi ha
prevista alguna acció immediata per fomentar la participació, sobretot amb
els joves.
Contesta el senyor Martín. Diu que s’està treballant conjuntament amb
l’Estació Jove en aquest sentit. S’està preparant un taller de cara al
juliol sobre el tema de la sostenibilitat i el medi ambient. Diu que també
se’ls farà partícips, no solament de la plantada de l’arbre, sinó també de
cara a quan es faci la plantada popular prevista al setembre. Manifesta
que, ja que té la sort de ser regidor de les dues àrees, Joventut i Medi
Ambient, farà un treball transversal.
El senyor Manils diu que té quatre precs. El primer fa referència a la
violència masclista: diu que aquesta darrera setmana sis dones han estat
assassinades. Volien tenir un moment d’homenatge vers les seves famílies i
persones que les estimen, tal i com ja s’havia acordat. Pel que fa al segon
diu que és demanar formalment el retorn al plens presencials perquè pensa
que la situació ja ho permet. Respecte als espais de vacunació diu que els
agradaria poder disposar del document escrit on s’ofereixen a la
Generalitat de Catalunya aquests espais.
I, finalment, diu que l’últim
prec va adreçat a l’Alcalde. Li demana, com alcalde que és
de tots i
totes, que mantingui en les seves intervencions al ple una posició
institucional. Que no falti el respecte als regidors, per què no solament
falta el respecte al regidor sinó també als ciutadans i ciutadanes que
representa. Pensa que ja té dos portaveus, el del seu grup PSC i el d’ERC,
que defensen les seves posicions i no cal que ell entri a desqualificar al
grup de l’oposició: no cal, no és necessari. Li prega que reconsideri la
seva posició i actitud en el plenari perquè no facilita gens la concòrdia
i el bon to dels plens municipals.
L’Alcalde respecte al primer prec comenta que la regidora d’Igualtat, poc
després de donar inici a aquest Ple, li ha fet notar aquesta circumstància.
Diu que hauríem de proposar-nos, entre tots, que cada vegada que hi hagi
una persona morta per aquesta causa posar-lo de manifest abans d’iniciar
pròpiament la sessió i fer un acte de reconeixement. En això, diu, hi ha
consens entre tots els grups i la voluntat és fer-ho sempre. Demana que si
en aquell moment ell no n’és conscient se li faci veure. Respecte al retorn
als plens presencials diu que justament li ha fet la consulta a la
secretària perquè, li agradaria que, quan tornem a la normalitat, poguessin
fer els plens mixtes. Així si algú, per raons de salut, de feina o de
conciliació de qualsevol tipus, no pogués estar físicament pogués assistir

al ple de manera telemàtica. Comenta que s’està treballant en això ja que
s’ha de habilitar la Sala de la Concòrdia per poder portar-lo a terme. De
totes formes ell pensa que per tornar a la normalitat, a la total
presencialitat, millor fer-ho passat l’estiu, quan tots estiguessin
vacunats. Explica que, pel que determina el ROM, de forma presencial sempre
ha de haver-hi algú perquè el ple tingui validesa normativa, per això, ell
sempre ha estat present. I comenta que no té cap problema si al ple del
mes de juny, per exemple, els portaveus el volen acompanyar a la sala.
També fa constar que volen mantenir la retransmissió en directe dels plens
perquè pensa que fa que més gent es pugui interessar per la política local.
Respecte al tercer prec en relació als espais de vacunació manifesta que
sempre s’ha fet en les reunions de coordinació que s’han tingut amb la
direcció de l’Àrea Bàsica de Salut però, creu, que no s’ha fet mai per
escrit. De totes formes dóna la paraula al senyor Martín, com a regidor de
Salut Pública, per què s’expressi al respecte.
El senyor Martin diu que cada setmana es reuneixen amb la directora del CAP
de Montmeló. I, reitera que sempre se li ha ofert els equipaments
municipals que ja se han comentat, apart del suport material i tècnic que
poguessin necessitar, per fer la vacunació el més accessible possible i
propera a qualsevol ciutadà o ciutadana. L’accés al CAP de les persones que
van a vacunar-se és còmode: són en uns despatxos a mà dreta i uns dos
metres el que han creuar el seu recinte. Comenta que la directora els
explicava que el programari amb el què treballen per aquest operatiu
és
específic de la Generalitat. També els ha explicat que, amb el volum de
vacunes que arriben al nostre municipi, si s’habilitava un altre edifici
per a la vacunació els suposava “hipotecar” dos infermeres més i un
administratiu/va quan, en el CAP, amb una persona ja tenien cobert el
servei. Si no seria agafar recursos del CAP i portar-los a un altre lloc i
això els hi generava un problema. Malgrat això, l’oferiment de l’Ajuntament
en espais i material sempre ha estat present en totes les reunions.
El senyor Manils diu que per això ells demanaven aquest escrit per poder
reclamar més recursos a qui els ha de facilitar, la Generalitat. Els
ofereixen treballar conjuntament en la redacció d’un text per al proper ple
per presentar-lo al Departament de Salut de la Generalitat per demanar més
recursos, ja que en el fons tots estan d’acord en què l’important és el
benestar de la gent de Montmeló.
L’Alcalde diu que ell està d’acord en treballar en un text conjuntament, ja
que les voluntats sembla són coincidents, però que cal fer-ho amb temps.
Respecte a l’últim prec: diu que lamenta que s’hagin interpretar les seves
paraules com una falta de respecte. Diu que ell sempre ha acceptat les
discrepàncies, perque pensa que enriqueixen, però no així les mentides ni
la falta de rigor.
El senyor Manils reitera que
pensa que hi han intervencions que no li
tocaria fer com alcalde, que per això ja té a dos portaveus. Per altra
banda demana que no interpretin sempre
les mocions de Montmeló que
presenten des del seu grup com una agressió perquè és una manera de
participar democràticament en la política del poble. I si hi ha alguna cosa
de la moció que s’hauria de canviar, es parla, però que no intentin que no
es presenti.
L’Alcalde pensa que
quan hi hagut voluntat de consens en la presentació
d’una moció o d’un text, s’ha parlat abans, i la norma, és que s’ha arribat
a un acord. Però per això, reitera, es necessita treballar-lo amb temps.
L’Alcalde demana si hi ha alguna pregunta més.
El senyor Comas diu que reprèn els temes que havia plantejat abans sobre
la imposició de sancions als habitatges permanentment
buits i sobre els
procediments sancionadors relacionats amb les femtes de gossos trobades a
la via pública. Del primer tema ha entès que reglamentàriament era difícil
d’aplicar i del segon vol saber quin nombre de sancions s’han posat. I
també traslladar una queixa que els han fet arribar d’un veí de la plaça

del Mil·lenari: demanava si tenien previst reposar una paperera i un banc
que van arrencar fa dos anys.
L’Alcalde diu que pel que fa a la primera qüestió, com ha comentat abans,
és una dificultat normativa poder aplicar sancions o recàrrecs sobre l’IBI
als propietaris dels habitatges buits. Primer per la càrrega de la prova de
demostrar que estan realment buits: pot haver-hi algú empadronat sense
viure. Diu que la normativa ho posa complicat. Explicar que la
jurisprudència, fins ara, ha considerat que no hi ha una relació directa
entre l’IBI (Impost de Béns Immobles) i el fet que l’habitatge estigui o no
buit. La voluntat d’aplicar-ho hi és però s’ha de tenir el bastiment
jurídic que ens ho permeti fer. I això no està clar. Pel que fa a les
femtes de gossos dóna la paraula al senyor Martín.
El senyor Martin diu que s’està fent una campanya força intensiva per
augmentar el cens genètic. Diu que encara no s’ha fet cap procediment
sancionador per les femtes perquè falta encara molt treball en quan al
cens genètic. Fins ara es treballava amb un sol veterinari i ara s’ha
ampliat a més perquè sigui més àgil i accessible a la gent. També s’ha
canviat la forma d’agafar les mostres: no solament per extracció de sang
sinó també per la saliva. I també s’està pendent de disposar de
l’inspector/a de la via pública. Però comenta que, sobretot ara, s’estan
centrant en treballar per augmentar i tenir un bon cens genètic.
L’Alcalde, respecte a la última qüestió, diu que evidentment es reposaran
el banc i la paperera a la plaça del Mil·lenari. No hi ha cap raó per no
fer-ho.
_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a tres quarts de deu de la nit 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.

