PLE DE L'AJUNTAMENT
A la vila de Montmeló, a les vuit del vespre del dia 18 de desembre de
2012, 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:
ANTONI GUIL ROMAN ; ALCALDE
PERE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ; REGIDOR-DELEGAT
CARME PALACIOS MANUEL ; REGIDORA-DELEGADA
LLUIS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA JESÚS PRIETO VILA ; REGIDORA - DELEGADA
JONATAN MARTÍNEZ LÓPEZ ; REGIDOR-DELEGAT
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
JUAN JOSE VINUESA GUERRERO ; REGIDOR
JORDI COMAS CATARINEU ; REGIDOR
JOAQUINA SILVA CEPEDA ; REGIDORA
JOSEP XUFRÉ SORS ; REGIDOR
ABEL FLORENSA DOMÈNECH ; REGIDOR-DELEGAT
CARLOS ROMAN BURGOS ; REGIDOR-DELEGAT
ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.
ABSENTS:
CAP
_______________
Obert l'acte per la presidència, es va procedir a debatre els assumptes
següents, inclosos a l'ordre del dia:
1.-

APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 27 DE NOVEMBRE DE 2012

ECONOMIA
2.-

APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA

3.-

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2012

4.-

ACORD DE NO DISPONIBILITAT CRÈDITS DE RETRIBUCIONS DE PERSONAL

5.-

APROVACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013 DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

URBANISME I HABITATGE
6.-

APROVAR CONVENIS URBANÍSTICS DE GESTIÓ DEL PA-16

GRUPS MUNICIPALS
7.-

PROPOSTA DE MOCIÓ PER A L'ABOLICIÓ DE L'ÚS D'ARMES AMB PROJECTILS DE BALES DE GOMA A LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA.

8.-

MOCIÓ EN DEFENSA QUE LES PETITES I MITJANES EMPRESES I AUTÒNOMS PAGUIN L 'IVA A
L'ADMINISTRACIÓ UN COP HAGIN COBRAT LA FACTURA.

GRUPS MUNICIPALS : ICVICV -EUiAEUiA -E; PSCPSC -PM;
PM ; CiU
9.-

MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA.

10.-

MOCIÓ EXIGINT LA RETIRADA DE L'ESBORRANY D'AVANTPROJECTE DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA
DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE)

11.-

MOCIONS

12.-

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

13.-

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 de novembre de 2012, la qual és
aprovada per unanimitat dels presents.
_____________________
2.

APROVACIÓ
MODIFICACIÓ
ORDENANÇA
FISCAL
DE
L'IMPOST
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

SOBRE

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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació
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.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
PRIMER.-

Aprovar

la

modificació

de

l'apartat

8

de

l'article

7è

de

l'Ordenança Fiscal número 4 referent a l'Impost sobre l'increment de valor
de terrenys de naturalesa urbana, quedant redactat de la següent manera:
8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a
efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a
valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors
cadastrals sense cap reducció.
SEGON.- Els acords definitius en matèria de modificació d'Ordenances
fiscals per a l'exercici de 2013, seran objecte de publicació en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació
obligatòria per part de l'Ajuntament, així com els preceptes que difereixin
del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de
setembre de 2012, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i
el text de les Ordenances fiscals detallades a l'acord segon, llevat de les
ordenances 13, 28, 29, 30 i 31 del present dictamen.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complert de les Ordenances
fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde exposa el punt. Comenta que quan es modifiquin els valors
cadastrals com a conseqüència d'un procediment de valoració col·lectiva de
caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la base
imposable d'aquest impost, com a valor del terreny, l'import que resulti
d'aplicar als nous valors cadastrals sense cap reducció.
Llegeix l'acord de com quedarà redactat l'article 7 de l'Ordenança Fiscal
núm. 4.
_____________________
3.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2012

Vista la necessitat de
despeses del pressupost
obligacions reconegudes.

suplementar diferents partides de l'estat de
de 2012, per tal de fer front a diferents

Així mateix, a l'estat de despeses existeixen partides de les quals es pot
minorar
crèdit
pressupostari
sense
alterar
la
normal
execució
pressupostària.
Atès que es poden transferir crèdits de diferents partides de l'Empresa
Municipal de Serveis i Obres.

Vist que s'han produït majors ingressos en diferents conceptes d'ingrés que
o be són finalistes per determinades despeses, o poden finançar despeses no
previstes.
D'acord amb el que disposen els articles 176 i 177 de Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal de Fons.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
PRIMER.- APROVAR l'expedient de modificació de pressupost 06/2012 de
l'Ajuntament de Montmeló, referent a suplements de crèdits finançats amb
baixes per anul·lació i majors ingressos, amb el detall següent:
- SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

II
III
IV
IX

130.200,00
50.300,00
15.000,00
10.800,00

EUR
EUR
EUR
EUR

Aquestes modificacions es financen amb:
- BAIXES PER ANUL·LACIÓ
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III

65.600,00 EUR
4.000,00 EUR

- MAJORS INGRESSOS
CAPÍTOL IX

136.700,00 EUR

SEGON.- Deixar sense efecte la modificació pressupostària 2/2012 de 10 de
maig de 2012.
TERCER.- APROVAR l'expedient de modificació de pressupost 05/2012
l'Empresa Municipal de Serveis i Obres, referent a transferències
crèdits amb el detall següent:

de
de

- TRANSFERÈNCIES POSITIVES
CAPÍTOL II

56.000,00 EUR

Aquestes modificacions es financen amb:
- TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
CAPÍTOL I

56.000,00 EUR

QUART.- EXPOSAR al públic en el termini reglamentari de quinze dies hàbils
mitjançant un edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
CINQUÈ.- En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm; en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la
finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

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

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

L'Alcalde explica que s'aprova
aquesta modificació a partir de la
incorporació del crèdit ICO per pagaments a factures de proveïdors no
previstes en el pressupost inicial del 2013. Diu que es modifiquen
partides dels capítols 2, 3, 4 i 9 amb baixes per anul·lació de diferents
partides dels capítols 2, 3 i 9, en aquest darrer cas per valor de 136.700
€
L'Interventor, el senyor Jordi Ines, detalla els capítols corresponents a
les partides que es modifiquen en aquest expedient.
El senyor Juan José Vinuesa, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que com que
el seu grup
va votar en contra del pressupost del 2012 també voten en
contra de les modificacions.
_____________________
4.

ACORD DE NO DISPONIBILITAT CRÈDITS DE RETRIBUCIONS DE PERSONAL

D'acord amb l'article 2 del Real Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol, de
reducció de les retribucions del personal del sector públic, definit a
l'article 22.1 de la Llei 2/2012 de 29 de juny, de Pressupostos generals de
l'Estat en les quanties que corresponguin percebre el mes de desembre
d'enguany de la paga extraordinària.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal de Fons.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
PRIMER.- Immobilitzar, en aquest exercici els crèdits previstos per
l'abonament de l'esmentada paga extraordinària i afectar aquests crèdits
per fi que en el mateix article es cita (aportacions a plans de pensions o
similars), sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el
present exercici ni en exercicis futurs.
SEGON.- Declarar
continuació:

com

a

no

disponibles

els

crèdits

relacionats

Ajuntament de Montmeló:
-

Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals

fixes Serveis Generals
eventuals Serveis Generals
eventuals Urbanisme
fixes Acció Social
eventuals Acció Social
fixes Centre Formació Adults
fixes Escola de Música
fixes Cultura i Joventut
eventuals Cultura i Joventut
fixes Servei d'Esports
eventuals Servei d'Esports

26.447,70
4.097,28
4.789,00
3.668,46
15.150,27
7.973,38
1.028,60
3.777,87
10.280,17
3.832,53
4.627,47

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

a

-

Funcionaris Serveis Generals
Funcionaris Policia Local
Funcionaris Urbanisme
Òrgans de Govern

12.959,03
38.128,05
10.342,05
5.054,29

EUR
EUR
EUR
EUR

2.996,88
4.782,43
5.511,08
11.882,76
5.062,84
33.843,87
2.626,16

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Empresa Municipal de Serveis i Obres:
-

Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals
Laborals

eventuals neteja edificis
eventuals neteja viària
eventuals Urbanisme
fixes neteja edificis
fixes neteja viària
fixes Urbanisme
fixes vigilància escoles
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

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

L'Alcalde exposa que és un punt que afecta a la paga extra de Nadal. Diu
que s'immobilitza els crèdits pel pagament de la paga extraordinària pel fi
que en el mateix article es cita: aportacions a plans de pensions o
similars 218.000 €.
El senyor Carlos Román, portaveu del grup municipal P.P., diu que es tracta
de donar compliment a un Decret de l'Estat.
El senyor Josep Xufré, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que és una més
del PP. Comenta que altres ajuntaments han buscat solucions per pagar la
paga extra i que aquí, a l'Ajuntament de Montmeló, no s'ha intentat res.
El senyor Pere Rodríguez, portaveu del grup municipal PSC-PM, diu que és
una mesura injusta que no té en compte la feina dels treballadors. I
comenta que sí s'està treballant amb el comitè alternatives però que s'ha
de tenir molta prudència i cautela.
El senyor Xufré demana informació sobre el tema.
El senyor Rodríguez diu que és un tema sensible i que es comentarà quan
sigui el moment. Diu que no serà Montmeló qui surti als diaris.
_____________________
5.

APROVACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2013 DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS

Atesa la necessitat de procedir a l'aprovació del Pressupost d'aquest
Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms corresponent a l'exercici 2013.
Vist el Projecte de Pressupost Municipal per a l'exercici 2013 presentat
davant aquesta Comissió Informativa, amb els documents, estats i demés
informes que l'integren.
Atès el que indiquen els articles 3, 6, 13 i 15 de la Llei Orgànica 2/2012
de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
Vist l'informe
l'Ajuntament.
Vist

el

que

de

la

determinen

Intervenció
els

i

articles

l'informe
169

del

de
Text

la

Secretaria

refós

de

la

de
Llei

reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en relació amb les
atribucions previstes per l'article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot l'exposat, i a proposta
l'Ajuntament adopta els següents

del

regidor

d'Economia,

el

Ple

de

A C O R D S
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament de
Montmeló Municipal per a l'exercici 2013, amb els documents, estats i demés
informes que l'integren.
INGRESSOS
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

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

4.270.000,00 euros.
100.000,00 euros.
2.268.300,00 euros.
3.407.300,00 euros.
96.500,00 euros.
100,00 euros.
700,00 euros.
200,00 euros.
--------------------10.143.100,00 euros.

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

3.568.700,00 euros.
2.729.140,00 euros.
398.350,00 euros.
2.671.360,00 euros.
100,00 euros.
100,00 euros.
775.350,00 euros.
--------------------10.143.100,00 euros.

DESPESES
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

Segon.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l'Organisme
Autònom Residència Can Dotras per a l'exercici 2013, amb els documents,
estats i demés informes que l'integren.
INGRESSOS
Capítol III.........
Capítol IV..........
Capítol V...........

229.000,00 euros.
371.000,00 euros.
100,00 euros.
--------------------600.100,00 euros.

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

398.000,00 euros.
202.100,00 euros.
--------------------600.100,00 euros.

Tercer.- Aprovar inicialment el Projecte de Pressupost de l'Organisme
Autònom Empresa Municipal de Serveis i Obres per a l'exercici 2013, amb els
documents, estats i demés informes que l'integren.

INGRESSOS
Capítol IV..........

1.565.000,00 euros.
--------------------1.565.000,00 euros.

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

1.342.000,00 euros.
223.000,00 euros.
--------------------1.565.000,00 euros.

Quart.- Aprovar la plantilla del personal al servei d'aquesta Corporació i
dels Organismes Autònoms "Residència Can Dotras" i "Empresa Municipal de
Serveis i Obres", que comprenen tots els llocs de treball reservats a
funcionaris de carrera, a personal eventual i al personal laboral, que
figura inclosa en els pressupostos i que es relacionen en els annexos.
Cinquè.- Exposar l'expedient al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona (BOPB) per 15 dies, durant els quals, els
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Sisè.- El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit, resumit
per capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren, al Butlletí
Oficial de la província de Barcelona (BOPB) i es remetrà copia a
l'Administració de l'Estat i a la corresponent Comunitat Autònoma. La
remissió es farà de manera simultània a l'enviament al BOPB.
Setè.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l'Administració de
l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en un
termini de trenta dies des de la seva aprovació.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

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

Exposa aquest punt el senyor Lluís Esteban com a regidor d'Economia. Diu
que es tracta d'un pressupost que s'ha hagut d'adaptar a les obligacions i
controls exhaustius disposats legalment. Exposa breument el pressupost.
L'Alcalde exposa el tema amb un "powerpoint" concretant partides. Diu que
és un pressupost de contenció al qual s'incorporarà el romanent afectat per
afegir inversions. Comenta que avui només s'aprova el pressupost ordinari.
Explica que és un pressupost amb ingressos corrents que pugen un 2,9% i que
en despesa baixa un 1,62%. Dels ingressos un 40% són impostos. Comenta que
és un pressupost ajustat en el que prima la despesa social i que manté els
serveis que es presten als ciutadans. Diu que es pretén assolir estalvi i
que aquest pressupost encamina l'Ajuntament a una situació més estable.
El senyor Román comenta que és la primera vegada que ha participat en
l'elaboració del pressupost i s'ha sorprès molt del bon treball
desenvolupat per intervenció, ja que s'han de fer meravelles per poder
quadrar-ho. Felicita als coordinadors i sobretot a l'interventor, el senyor
Jordi Ines. Manifesta que cada regidor ha fet estalvi en les seves àrees
per a les ajudes socials. Diu que de cara al municipi no es retalla res i
que s'ha fet un esforç immillorable.
El senyor Abel Florensa, portaveu del grup municipal CiU, diu que per ell

també ha estat la primera vegada que ha participat i vol deixar constància
que s'ha fet un gran esforç per complir la normativa estatal. Manifesta que
s'ha fet un exercici titànic per no tocar l'essencial com el foment de
l'ocupació i els serveis socials. Per altra banda, s'han reduït partides
com la de la Festa Major i en aquest aspecte felicita a la Carme Palacios,
regidora de cultura. Vol deixar constància que com a govern s'ha fet un
exercici de responsabilitat i que ell, com a portaveu del grup municipal
CiU, està orgullós de la feina feta.
El senyor Jordi Manils, portaveu del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que es
suma als agraïments i en especial a l'interventor per la seva predisposició
a explicar el pressupost. Comenta que aquest pressupost té moltes coses
positives, com l'inici d'un procés amb els afectats pel tema de l'hipoteca
amb la incorporació d'algunes demandes. Diu que estan satisfets d'haver-hi
participat. Comenta que han detectat una actitud més oberta per part del
govern. Estan satisfets que es mantinguin les partides destinades a
l'atenció social i es felicita per l'esforç en destinar recursos propis en
polítiques
d'ocupació
i
ajudes
socials.
També
és
positiu,
diu,
l'amortització del deute, cosa que tranquil·litza molt.
Però el pressupost, comenta, també té coses negatives. Està
perquè no presenta el capítol d'inversions (VI) i que per això
que seria millor aprovar-ho al gener.

incomplet
ell troba

Diu que es tracta d'un pressupost continuista. Vol recordar que en el
pressupost del 2012 el seu grup es va mostrar en contra perquè trobaven que
era injust.
Comenta que el sanejament s'ha fet en millora de recursos per a molt a
costa de finalitzar contractes, acomiadaments i externalitzacions i amb
això, el seu grup, sempre s'hi ha mostrat en contra. Des de l'any 2009
sempre han votat en contra perquè tenen projectes alternatius els quals els
agradaria poder plantejar i discutir, és a dir, poder participar d'una
manera més activa, i en especial en el pressupost.
Diu que avui el seu grup vota una abstenció condicionada. Comenta que
s'està en una situació de crisi molt greu i que estan deixant als
ajuntaments sense recursos. Volen fer arribar un gest de bona voluntat. Diu
que són un partit d'esquerres i que no volen que la gent passi penúries, i
per això, en la mesura del possible, el seu grup estarà a favor d'intentar
evitar el patiment. Reitera que volen diàleg entre els dos grups
majoritaris per treballar conjuntament. No volen ser cap obstàcul perquè
amb els recursos que hi ha, diu, no és un mal pressupost, però, el volen
condicionar per establir vies de diàleg per treballar pel benestar dels
ciutadans de Montmeló.
El senyor Rodríguez diu que en nom del seu partit agraeix el gest
d'abstenció d'iniciativa. Manifesta que tots són conscients de la situació
complicada i d'incertesa en la què ens trobem. Explica que en l'elaboració
dels pressupostos s'ha hagut de modificar l'estructura i que també hi ha
incertesa per la normativa. El 2013 serà un exercici complicat en el què
està en risc la pròpia autonomia local.
Comenta que al gener/febrer s'aprovarà el pressupost d'inversions ja que
s'han de fer amb recursos propis, perquè no es vol endeutar-se més, i que
per això cal afinar molt. Per altra banda, recorda que la Llei de bases
permet fer la liquidació fins al març de 2013.
En quan als acomiadaments diu que han estat escassos i que han sigut per
raons molt concretes. Comenta que la valoració de llocs de treball ha
suposat un increment del cap. I.
Finalment diu que la feina s'ha fet donant compliment a la normativa i
mirant de donar resposta a les situacions d'ajuda a la ciutadania, però,
per altra banda, sent conscients que la situació al 2013 serà dura.

L'Alcalde comenta que la situació real de l'Ajuntament de Montmeló no és la
que explica el pressupost en tant no compleix el que es voldria de
capacitat d'estalvi amb recursos propis. Comenta que a l'any 2013 hi haurà
un ingrés extraordinari fruit del desenvolupament del PA 16 però
l'Ajuntament ha de prescindir d'ingressos extraordinaris i treballar més
des de l'estalvi. Diu que mentre no sigui així no es podrà pagar als
proveïdors a 30 dies i més amb deutes pendents d'altres administracions. La
situació de l'Ajuntament és delicada. El deute amb ATLL i el Consorci de
Residus perjudica el romanent. El moment i la situació de l'Ajuntament que
és la que es veurà en la liquidació. Manifesta que el pressupost està molt
ben tancat.
Comenta que es van renovant les pòlisses amb dificultats fruit també de la
situació amb les entitats bancàries fruit de les situacions de les pròpies
entitats. Diu que s'aprova el pressupost amb l'objectiu de complir-lo i
d'intentar generar recursos propis i complir amb els ingressos previstos.
Els ingressos tampoc han augmentat tant, s'ha estat prudent i s'ha fet un
gran exercici de rigor.
_____________________
6.

APROVAR CONVENIS URBANÍSTICS DE GESTIÓ DEL PA-16

En data 27 de març de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar iniciar
l'expedient de reparcel·lació del PA 16 “Passeig del riu” del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament el 8 de març de
2012 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona.En data 25 de
maig de 2012 es va publicar al DOGC l'Edicte de 17 de maig mitjançant el
qual es donava publicitat a l'aprovació definitiva el text refós del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal.
Els propietaris inclosos en el PA 16 són GRUPO ROS CASARES, S.A i ROMERO
GAMERO CONSTRUCCIÓN, S.A
En data 5 de juny de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment
el projecte de reparcel·lació i va acordar sotmetre'l a informació pública
per un termini d'un mes mitjançant la publicació al BOP que va tenir lloc
el dia 19 de juny.
Durant el tràmit d'informació pública es van presentar
al·legacions, que
es van resoldre en l'acord de
data 16 d'octubre de 2012 de la Junta de
Govern Local en el qual es va
aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del PA-16 "Passeig del Riu".
En data 24
definitiva.

d'octubre

es

va

publicar

al

BOP

l'anunci

de

l'aprovació

Contra l'acord d'aprovació definitiva del 16 d'octubre del projecte de
reparcel·lació es varen presentar dos recursos de reposició: en data 21 de
novembre va tenir entrada recurs de ROMERO GAMERO, S.A.U i ROMERO GAMERO
INMOBILIARIA, S.A.U (RE 3269) presentat per correu administratiu en data 19
de novembre i el mateix 21 de novembre va tenir entrada el recurs de
reposició de
GRUPO ROS CASARES, S.L (RE
3271) presentat per correu
administratiu en data 16 de novembre.
En data 4 de desembre es va acordar per Junta de Govern Local desestimar
els recursos de reposició formulats per
ROMERO GAMERO, S.A.U i ROMERO
GAMERO INMOBILIARIA, S.A.U i GRUPO ROS CASARES, S.L.
FARMHISPANIA, S.A ( més endavant FARMHISPANIA) és l'empresa propietària de
la parcel.la que limita amb la de GRUPO ROS CASARES, S.A (més endavant GRC)
i amb motiu de de fer possible l'ampliació de l'activitat FARMHISPÀNIA ha
convingut comprar els terrenys propietat de GRC.
FARMHISPANIA, amb la voluntat de possibilitar la implantació i ampliació de

la seva activitat proposa la signatura d'un conveni de gestió urbanística,
en el qual es garanteixin els drets i obligacions.
Alhora GRC també planteja la signatura d'un conveni per tal de deixar
extingides obligacions derivades del projecte de reparcel·lació.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 13 de desembre.
Vist l'informe de secretaria 12/2012 de data 13 de desembre.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, el regidor d'Urbanisme i Habitatge, proposa a la Comissió
Informativa que elevi al Ple l'adopció dels següents
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PRIMER.- Aprovar el següent conveni de gestió urbanística, que afecta la
finca núm 2 resultant del projecte de reparcel.lació del PA-16 aprovat
definitivament en data 16 d'octubre de 2012, amb FARMHISPANIA, S.A:
“CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I FARMHISPANIA, S.A.
RELATIU A LA FINCA RESULTANT NUM. 2 DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PA-16.
Barcelona, ...........................
REUNITS:
D’una part, el Sr. Antoni Guil Román, Alcalde de l’Ajuntament de MONTMELÓ, amb N.I.F. P0813400I i domicili
a la plaça de la Vila número 1, 08160 Montmeló assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Rosa March
Escué, que dóna fe de l’acte.
D'una altra part, el Sr. Alejandro Sureda Grau, major d’edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer
Brasil, número 56 i DNI 77.876.132-H i el Sr. Guido Federico Butelman Dziencielsky, major d’edat, solter, veí
de Barcelona, amb domicili al carrer Mejia Lequerica, número 34, 6è-4a, Escala A y DNI 47.719.542-Q, que
actuen en nom i representació de la societat mercantil FARMHISPANIA, S.A., com apoderats segons
escriptura atorgada el 8 de febrer de 2008 davant del Notari de Barcelona, José-Luis Perales Sanz, amb el
núm. 412 de protocol, apoderament degudament inscrit al Registre Mercantil.
MANIFESTEN:
I.- Per tal de fer possible l’ampliació de l’activitat, FARMHISPANIA, S.A. (FARMHISPANIA) ha convingut amb
GRUPO ROS CASARES, S.L. (GRC) la compravenda de la següent finca:
“FINCA.- PIEZA DE TIERRA verneda, situada en el Polígono Industrial “Sota el Molí”, en el término municipal de
Montmeló. De superficie cuatro hectáreas, seis áreas, ochenta y cuatro centiáreas, y diecinueve decímetros cuadrados, o
sea cuarenta mil seiscientos ochenta y cuatro metros y diecinueve decímetros cuadrados. LINDANTE: a Oriente, con el rio
Besós; a Mediodía con tierras de Francisco Puig Matas y parte con sucesores de Bartolomé Butrosa Torras; a Poniente
con ferrocarril de Barcelona a Francia y autopista Barcelona-La Junquera; y al Norte, con terrenos de Mariano Estruch
Marinell.”
Finca registral 1185 inscrita a el Registre de la Propietat de Canovelles, al tom 2254, llibre 68, foli 171
inscripció 6a i amb referència cadastral 6498702DF3969N0001AZ.
Aquesta compravenda es portaria a terme i signaria de manera simultània amb l’aprovació del present conveni.
II.-Que la finca esmentada, està inclosa dins del Polígon d’Actuació Passeig del Riu (PA-16) delimitat pel Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Montmeló, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
el 8 de març de 2012 i publicat en el DOGC el 25 de maig de 2012.
El Polígon PA-16 qualifica el sòl en sistemes d’una banda i en zona d’indústria agrupada Passeig del Riu, clau
6.4, de l’altra.
La qualificació de sistemes establerta en aquest polígon principalment ve definit pel sistema viari que circumda
la zona d’aprofitament privat que s’ha disposat, de manera que el sistema viari es disposa de forma circumdant
a la zona d’aprofitament zonificada amb clau 6.4; vial que es situa d’una banda paral·lel al riu Besós, donant-hi
front, en sentit Est-Oest; connectat amb un vial en sentit Nord-Sud que mitjançant un pas elevat per sobre la

via de ferrocarril preveu la comunicació del polígon cap al Sector de l’ARE de Can Gurguí; continua en sentit
Est-Oest just pel costat de la via de ferrocarril per acabar connectant cap a l’Oest amb el Passeig del Riu
Besos.
Per altra banda, el POUM ha establert a l’article 191 de les Normes Urbanístiques unes determinacions en
relació a la zona d’aprofitament privat qualificat com a Zona d’indústria agrupada Passeig del Riu, clau
6.4.,establint a l’article 193, les condicions d’ús que s’apliquen a la zona 6 en general, on s’hi preveu com a ús
dominant el d’indústria tipus A i com a ús condicionat s’hi admet el d’Indústria tipus B, de manera que
l’Ajuntament de Montmeló garanteix que d'acord amb el POUM és perfectament compatible en la parcel·la
situada al PA-16 dur a terme l’activitat que actualment està desenvolupant FARMHISPANIA de fabricació de
productes farmacèutics de base (CNAE 2110) compresa en l’Annex I epígraf 5.5, conforme l’Autorització
Ambiental i darreres actualitzacions amb les quals compta.
III.- En data 16 d’octubre de 2012, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió ordinària
va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del PA-16 “Passeig del Riu”
D'acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat, la superfície amidada de la finca aportada lletra B, registral
1185, propietat de GRC, és de 29.491, 83 m2, després de resultar-ne reduïda la cabuda producte de
l’expropiació forçosa d’una part de la finca. Els drets sobre aquesta finca aportada és el que s’adquireix per
part de FARMHISPANIA de GRC.
Tot i que la finca resultant adjudicada a GRC és la finca núm. 2 del projecte de reparcel·lació, tota la vialitat
inclosa en la Fase 2 d’urbanització, és a dir, el sistema viari que limita amb la via, es mantindrà per part de
FARMHISPANIA i no s’ocuparà com a vialitat pública d'acord amb el que s'exposa en els acords del present
conveni.
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El projecte de reparcel·lació atribueix a la finca resultant núm. 2 un sostre edificable de 23.818,78 m amb
una quota de participació del 56,50% quedant un saldo del compte de liquidació provisional de 2.327.344,31 €
(IVA no inclòs).
IV. Atès que GRC ha convingut amb l'Ajuntament la fórmula de fer front i garantir part de les obligacions
derivades del projecte de reparcel·lació, aprovat definitivament en data 16 d'octubre de 2012, en el present
conveni s'estableixen els mecanismes que garanteixin la resta de deures i obligacions.
V.- Que per possibilitar la implantació i ampliació de l’activitat industrial que desenvolupa FARMHISPANIA en
la finca a adquirir resultant núm.2 de la reparcel·lació, en el PA-16, cal l’establiment de pactes que així ho
possibilitin
amb l’esmena puntual d’algunes determinacions en relació a la gestió així com establir els
mecanismes que garanteixin el compliment de deures i obligacions; per la qual cosa estableixen els següents:
PACTES:
PRIMER.- FARMHISPANIA adquirirà del GRC els drets i obligacions de la finca aportada registral núm. 1185 i
en correspondència la finca resultant núm. 2 de la reparcel·lació aprovada definitivament d'acord amb els
pactes del present conveni. D'acord amb l’adquisició pactada, i el corresponent Conveni amb l’Ajuntament,
GRC fa front al pagament de la indemnització per diferències d’adjudicació derivades de la reparcel.lació, a les
despeses i tributs que graven la seva adjudicació i avala a FARMHISPANIA (amb aval garantit durant cinc
anys) les despeses d’urbanització de la 1ª fase, valorades en 647.633,44 € IVA inclòs. FARMHISPANIA, S.A.,
adquireix la finca amb l’obligació de satisfer les despeses d’urbanització corresponents a la 1ª fase, amb
càrrec a GRC, i a satisfer i costejar l’execució de la 2ª fase, valorada en 574.714,46€ (urbanització nou viari
costat TAV), restant deslliurada de la resta d’obligacions urbanístiques pactades amb GRC.
SEGON.- L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ adopta el compromís davant de FARMHISPANIA, que amb la
regulació normativa del POUM i usos admesos en l’actualitat, podrà desenvolupar i ampliar a la parcel·la
objecte d’adquisició la seva actual activitat prevista a l’Autorització Ambiental i als canvis no substancials
autoritzats sense cap límit temporal; si bé s’entén que en qualsevol cas la implantació i l’ampliació precisarà de
l’acompliment de la normativa sectorial que sigui d’aplicació en matèria de prevenció i control ambiental de les
activitats.
Les naus industrials del terreny que adquireix FARMHISPANIA de GRC, en el supòsit que no siguin
derruïdes per l’actual propietari deixant el solar net, podran mantenir-se i ésser utilitzades per FARMHISPANIA
i podran comptar amb llicències definitives sempre i quan es situïn dins del sòl qualificat amb clau 6.4 i la
totalitat d'edificacions i instal·lacions compleixin amb el POUM.
TERCER.- Tot l’espai de terreny ocupat actualment per GRC i pertanyent a la finca originària d’aquesta
societat, i que està qualificat de sistema viari de cessió situat entre les actuals instal·lacions i la via de
ferrocarril, així com el nou vial (pas superior), es pacta expressament que s’ocuparà transitòriament per

FARMHISPANIA d'acord amb aquest conveni, com a mínim durant 20 anys comptats des de la data de
signatura.
En aquest espai FARMHISPANIA no hi podrà construir i només podrà destinar-lo pel seu ús com aparcament
o vials interns de comunicació.
S’acompanya com a Document núm.1, plànol en el qual s’identifica aquest espai que podrà ocupar
FARMHISPANIA.
Pel manteniment de la ocupació d’aquest espai a títol privatiu, FARMHISPANIA abonarà en concepte de
cànon el pagament de l’import que li correspongui d'acord amb el que preveu l'article 9 del projecte de
reparcel·lació aprovat definitivament en data 16 d'octubre de 2012.
QUART.-COSTOS D’URBANITZACIÓ I DESPESES
El projecte d’urbanització del Polígon PA16, aprovat definitivament el dia 13 de novembre de 2012, preveu
dues fases d’execució amb els següents imports:
PEM
Fase1 796.036,74 €
Fase2 706.408,59 €
1.502.445,33 €

PEC (6% DG+13%BI+ 21%IVA)
1.146.213,30 €
1.017.157,73 €
2.163.371,03 €

Coef. F.R.2 (56,502%)
647.633,44 €
574.714,46 €
1.222.347,90 €

FARMHISPANIA farà front davant l’Ajuntament a les despeses d’urbanització de la primera fase (fase 1
urbanització part frontal que dona al riu Besos) , atribuïdes a la Finca Resultant núm. 2, atès que compta amb
l’import d’aquestes obres avalat per GRC amb el límit temporal de cinc anys.
L'Ajuntament es compromet a executar les obres d'urbanització relatives a la primera fase i a efectuar el
requeriment de les quotes d'urbanització ajustat a l’import previst en el termini màxim de 5 anys a comptar des
de la signatura del present conveni.
FARMHISPANIA es compromet a fer front al cost de les obres atribuïdes a la finca resultant núm. 2 pel que fa
a la Fase 2 del referit projecte (urbanització nou viari costat TGV), d’import 574.714,46 € (IVA inclòs). Aquesta
fase es demorarà com a mínim durant 20 anys comptats des de la signatura del present conveni, atès que amb
l’activitat en funcionament com a indústria aïllada el vial no té sentit, d'acord amb el règim transitori pactat i
ocupació temporal fixada.
Pel que fa als costos del pagament de la indemnització substitutòria per a diferències d’adjudicació, que el
projecte reparcel·latori fixa en l’import de 1.167.846,90 € atribuïts a la finca resultant núm.2, i les despeses i
tributs derivats de la reparcel.lació, els té garantits l’Ajuntament de forma adient amb indemnitat per
FARMHISPANIA.
L’Ajuntament de Montmeló s’obliga que la finca resultant núm. 2 del projecte de reparcel·lació, amb anterioritat
a la seva inscripció, només resti gravada registralment amb l’import corresponent a les obres de les dues fases
d’urbanització, és a dir, amb l’import de 1.222.347,90€, restant la finca deslliurada de la resta de gravàmens i
despeses, ja satisfet o garantit.
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Montmeló fa constar i certifica que, llevat dels costos d’urbanització indicats en el
pacte precedent, al moment de la signatura del present Conveni no existeixen altres obligacions pendents
urbanístiques o pactades atribuïbles per subrogació que puguin afectar a FARMHISPANIA.
SISÈ- Atès que per fer viable l’operació i ampliació de l’activitat de FARMHISPANIA és indispensable poder
comptar amb la connexió entre les actuals instal·lacions situades al PA-18 i les futures a projectar en l’àmbit
del polígon PA-16, l’Ajuntament de Montmeló es compromet i obliga a autoritzar el pas dels serveis procedents
de la planta actual situada a l’Est del pas elevat, i que hagin d’alimentar i connectar l’ampliació que es projecti
en terrenys situats a l’oest del referit pas elevat, pas que es produirà de forma aèria entre les dues zones
industrials.
SETÈ.-En compliment de la prescripció establerta a l'article 104 del Text refòs de la Llei d'Urbanisme
consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, les parts que signen deixen
constància de les mesures de publicitat del present conveni: l'acord de la seva aprovació es publicarà al BOP,
un cop signat es podrà consultar telemàticament i presencialment a l'Ajuntament de Montmeló i serà tramés al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el termini d'un mes des de la seva
aprovació perquè en faci la corresponent divulgació telemàtica.

Sense res més a afegir, les parts com a prova d’acceptació i conformitat signen el present conveni per duplicat
exemplar, en presència de la Secretaria municipal, que en dóna fe.
Signat
PER L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
L’Alcalde - President

La Secretaria de la Corporació,

Antoni Guil Román

Rosa March Escué

PER FARMHISPANIA, SA

Alejandro Sureda Grau

Guido Federico Butelman Dziencielsky”

SEGON.- Aprovar el següent conveni de gestió urbanística, que afecta la
finca núm 2 resultant del projecte de reparcel.lació del PA-16 aprovat
definitivament en data 16 d'octubre de 2012, amb GRUPO ROS CASARES, S.L:
"CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN
DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 16 ENTRE
AYUNTAMIENTO DE MONTMELÓ Y LA EMPRESA GRUPO ROS CASARES, SL.

EL

En Barcelona .....................
REUNIDOS:
De una parte, el Sr. Antoni Guil Román, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE MONTMELÓ, con N.I.F. P0813400I
y domicilio en la Plaça de la Vila número 1, 08160 Montmeló assistido por la Secretaria de la Corporación, Sra.
Rosa March Escué, que da fe del acto.
El Sr. Carlos Massa Ravigliore, con NIE X-0132645-G en su calidad de Apoderado de la empresa “GRUPO
ROS CASARES S.L.”, CIF: B-79199527, domiciliada en Xirivella (Valencia), calle Andarella nº 1 Bloque 3
Planta 5ª, de conformidad con la escritura firmada ante el Notario de Valencia Don Carlos Pascual de Miguel,
en fecha 27 de Diciembre de 2012, número de protocolo 3379.
MANIFIESTA:
Primero.- Que en sesión de 8 de mayo de 2012, la Comisió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adoptó el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbanistica Municipal (POUM) Expediente:
2010/040227/B, y cuyo edicto fue publicado en el DOGC nº 6136 de fecha 25 de mayo de 2012.
Segundo.- Que en sesión de 16 de octubre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montmeló
adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del PAU-16 “Passeig del Riu”,
previsto en el Plan de Ordenación Urbanística de Montmeló.
Tercero.- Que en sesión de fecha 31 de julio de 2012 la Junta de Govern Local adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del Proyecto de Urbanización, cuya aprobación definitiva ha tenido lugar el 13 de noviembre
de 2012.
Cuarto.- Que GRUPO ROS CASARES, S.L. (en adelante GRC) , en su calidad de propietaria de la finca con
la referencia catastral 6498702DF3969N0001AZ, ha interpuesto alegaciones, recursos administrativos, y
recurso jurisdiccional contra dichos acuerdos administrativos de POUM; Reparcelación, y Urbanización del
PAU-16, que se están sustanciando en las correspondientes instancias.
Quinto.- Que paralelamente a lo anterior, GRC tiene la intención de transmitir por venta la finca de la que es
propietaria, y que dentro del marco de dicha negociación GRC y en el caso de que se formalice la compra
venta, y a los efectos de que el adquirente conozca las obligaciones urbanísticas y costes en las que se
subrogaría, GRC adquiere ante el Ayuntamiento de Montmeló el siguiente compromiso en relación a las cargas

y obligaciones que derivan de los Proyectos anteriormente relacionados, o en relación a cualquier modificación
de éstos.
Pagar al Ayuntamiento de Montmeló el importe total de 1.167.846,90 € en concepto de la suma de los saldos
resultantes por la indemnización sustitutoria de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico del mismo
que le asigna el POUM, que asciende a 831.322,85 €, y de la diferencia de adjudicación de superficie con
ROGASA, que asciende a 336.524,05 €, todo ello, de conformidad con el Proyecto de Reparcelación
aprobado definitivamente por Junta de Govern Local el 16 de octubre, cuyo punto 6 establece la cuenta de
liquidación provisional.
Dichos pagos tendrán lugar de forma aplazada en el tiempo, pactando los siguientes vencimientos e importes
fraccionados:
-

291.961,72 euros
291.961,72 euros
291.961,72 euros
291.961,72 euros

en fecha 28 de diciembre de 2012.
en fecha 15 de febrero de 2013.
en fecha 15 de marzo de 2013.
en fecha 15 de abril de 2013.

Siendo la forma de pago la del pagaré bancario a primer requerimiento y sin intereses.
Las cantidades señaladas en este epígrafe engloban cualquier tipo de impuesto o gravamen que pueda gravar
dichas operaciones, siendo por tanto importes finales para el pagador.
Sexto.- Asimismo, GRC adquirirá los compromisos de pago que correspondan frente al nuevo adquirente de
la finca, respecto de las cuotas de urbanización que se devenguen en el desarrollo de la ejecución de las
obras de urbanización correspondientes al nuevo planeamiento, si bien referidas exclusivamente a la primera
fase de las mismas prevista en la memoria del Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en fecha 13
de noviembre de 2012, y con las limitaciones pactadas entre compradora y vendedora en la escritura de
compra venta correspondiente, esto es, independientemente de la cifra resultante final GRC se obliga frente a
la adquirente de la finca al pago por dicho concepto de la cifra total de 647.633,44€ (IVA e impuestos u otros
gravámenes incluidos).
GRC queda liberada de responder de cualquier variación que resulte de la cuenta de liquidación provisional,
así como resulte de la liquidación definitiva de dicha reparcelación y urbanización, o que pudiera derivar de
cualquier modificación o nueva introducción de las partidas y /o conceptos que integran los Proyectos
relacionados.
Séptimo.- Con el cumplimiento de los pagos señalados en éste documento, en la cantidad, forma, y condición
aquí referida, GRC queda liberada de cualquier otra obligación, carga, o deber que pueda implicar para el
titular de la finca este planeamiento, reparcelación, y urbanización referenciados, bien de cualquier
modificación que se tramite de éstos, así como en general respecto de cualquier tipo de carga o deber
urbanístico o económico que exista o que se pudiera devengar.
Octavo.- Para el supuesto de que se formalice la compraventa de la finca con el tercero, y por tanto adquiera
eficacia jurídica y vinculación el presente documento, GRC se compromete a desistir de los recursos
planteados -o los futuros que se pudieran plantear- respecto de dichos documentos de planeamiento y gestión.
Concretamente se obliga a desistir del procedimiento iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
sección tercera con el número de recurso 224/2012, instado contra la aprobación definitiva del POUM por la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, así como de los recursos en vía administrativa instados contra
la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación y la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización,
ambas tramitaciones realizadas por el Ayuntamiento de Montmeló.
GRC se reserva la continuación de aquellos procedimientos que tenga instados o por instar en relación a todos
los Expedientes de Expropiación, por ser derechos que corresponden a la sociedad que fue en su momento
expropiada y no al futuro propietario de la finca.
Si el presente documento no adquiriera eficacia jurídica por no darse finalmente la formalización de la
transmisión de la finca, GRC hace expresa reserva de la continuación de todas las alegaciones, recursos
administrativos y judiciales interpuestos en relación a los expedientes de planeamiento y gestión, hasta la
última instancia, reservándose el derecho de cumplir las obligaciones, cargas y deberes derivados de dichos
proyectos en la forma que proceda en Derecho.
Y en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar y
fecha señalado en el encabezamiento.
POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTMELÓ

El Alcalde,
Antoni Guil Román

La Secretaria,
Rosa March Escué

POR EL GRUPO ROS CASARES, S.L.
El Apoderado,
Sr. Carlos Massa Ravigliore"

Condicionar l'aprovació dels convenis amb FARMAHISPANIA, S.A i
TERCER.GRUPO ROS CASARES, S.L exposats en el punt primer i segon a la signatura de
la compravenda de la finca objecte dels convenis entre les dos mercantils.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
L'Alcalde exposa el punt. Explica que es posa a debat del Ple dos convenis
urbanístics: un amb Farmhispania i l'altre amb Ros Casares. Diu que el
sector Sota el Molí està afectat per un procés de reparcel·lació amb
projecte de reparcel·lació i urbanització aprovats. Diu que en aquest
moment Farmhispania té voluntat de comprar terrenys a Ros Casares. El que
l'Ajuntament vol amb els convenis es garantir que en el procés de
compravenda que Farmhispania fa dels terrenys propietat de Ros Casares, que
estan immersos en un procés de resparcel·lació i futura urbanització del
sector, que no quedi cap qüestió de caràcter urbanístic afectada pels
procediments que repercuteixi en el futur a l'empresa compradora. Per aixó,
es reitera la qualificació de la finca a partir del POUM i dels projectes
de resparcel·lació i urbanització (1a fase) i es comprometen a satisfer i
executar la 2a fase de les obres. Tal i com el projecte de reparcel·lació
preveia es garanteix que la 2a fase que afecta al vial no es desenvoluparà
com a mínim durant 20 anys. D'igual forma Farmhispania no podrà construir
res en aquest àmbit, excepte aparcament o vials interns de comunicació.
Farmhispania busca també la garantia que d'acord amb la normativa
reguladora del POUM podrà ampliar la seva actual activitat. La càrrega que
la finca tindrà al registre és fruit del projecte d'urbanització, ja que la
reparcel·lació l'haurà de satisfer Ros Casares. També es concreta el
compromís que l'Ajuntament executarà la 1a fase de la urbanització en els
propers 5 anys, termini de l'aval que Ros Casares s'obliga a fer.
Per l'altra banda Ros Casares es compromet a pagar a l'ajuntament
1.167.846,90 € en quatre terminis: desembre 2012, febrer 2013, març 2013 i
abril 2013. Adquireix el compromís de fer-se càrrec de la 1a fase de les
obres per valor de 647.000 €. I també desisteix dels recursos plantejats o
dels futurs que poguessin plantejar respecte a la documentació urbanística
que afecti al sector i detalla els que ha interposat.
Aquests convenis faciliten l'execució dels projectes de reparcel·lació i
d'urbanització. Les obligacions són les mateixes que sense els consensos
però aquests faciliten l'execució en un termini més curt i amb la
tranquil·litat d'evitar contenciosos. Sintetitzant, diu, evitem pleitejar
i es garanteix l'execució en un termini més curt.
El senyor Jordi Comas, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que el seu grup
vota a favor i que estan contents que s'hagi arribat a aquest acord. És
important que Farmhispania aposti pel creixement i l'expansió i també és
positiu urbanísticament i aventatjós econòmicament. S'alegren de tirar
endavant per aquest camí.
L'Alcalde comenta que amb Farmhispania s'ha fet formació a mida i 5
persones de la formació entraran a treballar-hi. Diu que si es concreta la
compravenda es signarà un 2n conveni de col·laboració. Explica que el vial
es cedeix per una quantia econòmica i perquè l'empresa faci una formació

anual amb l'obligació de contractar el 50% de les persones del programa.
Igualment, també es signarà un conveni de col·laboració en quan a la
captació d'aigua que va sortir del soterrament. Diu que s'ha de resoldre un
ingrés de 500.000 € de Ros Casares per liquidació d'un conveni. És molt
favorable i es desitja que les parts arribin a un acord, l'Ajuntament
l'únic que fa es garantir el formalisme. Si no es realitza la compravenda
els
drets
de
l'Ajuntament
els
té
garantits
en
el
projecte
de
reparcel·lació, en el d'urbanització i pel propi POUM.
_____________________
7.

PROPOSTA DE MOCIÓ PER A L'ABOLICIÓ DE L'ÚS D'ARMES AMB PROJECTILS
DE BALES DE GOMA A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA.

Segons dades de l’Associació Stop Bales de Goma, l’ONG Justícia i Pau, la
Federeació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i la Coordinadora Catalanaper
la Prevenció i Denuncia de la Tortura, des de l’any 1990 a l’Estat espanyol
24 persones han perdut un ull i una a resultat morta a causa de l’ús
d’armes amb projectils de bales de goma per part de les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat. Concretament a Catalunya, l’ús per part de la policia
autonòmica d’aquestes armes a la ciutat de Barcelona des de 2001 ha causat
la pèrdua d’un ull a en Carles Guillot l’any 2001, a l’Edgar Lopez, en
Gerard Molins, en Jordi Naval i l’Óscar Alpuente el 2009, a en Nicola Tanno
l’any 2010 i a l’Angelo Cilia i l’Ester Quintana aquest any 2012.
Tanmateix, l’ús d’aquestes armes per part dels Mossos d’Esquadra durant la
jornada de vaga general del 29 de març de 2012 van implicar que a dues
persones se’ls hagués d’extirpar la melsa i a una altra se li perforés un
pulmó i la fractura de dues costelles.
La Direcció General de la Policia ha establert la regulació d’aquest tipus
d’armes a través de la Instrucció 8/2012, de 26 d’abril, sobre la
utilització d’armes i eines d’ús policial, així com la 10/2012, de 26 de
juny, d’ampliació de l’annex de la Instrucció 8/2012. Al seu apartat 3.7 és
fa referència a les armes destinades a la impulsió i projecció de pilotes
de cautxú, artefactes fumígens i lacrimògens, que principalment són:
- Armes llargues del calibre 12 (escopeta policial) adaptades per a la
impulsió i projecció de munició no letal. Per a la impulsió i projecció
d’aquesta munició s’utilitzen cartutxos de projecció.
- Llançador de 40 mil·límetres o similar dissenyat específicament per a la
impulsió i la projecció de munició no letal. L’ús de les pilotes de cautxú
ve regulat pel Procediment Normalitzat de Treball – PNT 217/03/11, sobre
Actuació policial en concentracions i manifestacions.
La instrucció estableix que l’ús d’aquestes armes i municions està previst
per al control de masses: ordre públic, motins penitenciaris, etc, i que
pot ser utilitzada per actuacions que es defineixen com de risc alt per als
grups especials que intervenen.
Segons la Direcció General de la Policia, les armes de projectils de cautxú
o bales de goma emprats pels Mossos d’Esquadra són considerats com a armes
“less-letal”, és a dir, menys letals. Cada bala de cautxú massís pesa 82,8g
i té un diàmetre de 54 mm sent capaces d’arribar a una velocitat de mes de
140-145 m/s (uns 700 km/hora) amb una força cinètica de 830 jules).
En quant al protocol d’actuació en quant a la dissolució de concentracions
i manifestacions el Procediment Normalitzat de Treball PNT 217/03/11 sobre
Actuacions policials en concentracions i manifestacions , amb data d’entrada
en vigor 02/03/2011, estableix al seu punt 5.4 la distància de seguretat
amb la que s’han de produir els llançaments d’aquests tipus de projectils:
- Les salves, a distància mínima de tres metres de qualsevol persona.
- Les pilotes de cautxú amb l’escopeta policial, a distància mínima de 50
metres, des de la qual s’ha d’apuntar la projecció de les pilotes al terra

a uns deu metres per davant del grup a dissoldre. En casos d’agressions
contra els policies, està previst que es puguin llençar a menys distància i
directament contra els agressor, però incidint en la part inferior del cos
(cuixes i cames).
- Els llançaments d’artefactes d’impacte, amb el llançador de 40mm o
calibre superior, han de ser trets dirigits directes i s’han d’efectuar amb
un
rang de distància variable en funció del rang marcat a cada tipus de
munició.
No obstant, l’evidència de tots els cassos esmentats, nombrosos estudis
mèdics i científics (1) així com la recomanació de prohibició del seu ús
als
Estats membres de la Unió Europea per part de la Comissió Europea,
demostren la seva alta perillositat i el seu potencial letal, desvirtuant
el que estableix dita instrucció i el respectiu protocol.
(1) Entre molts altres: “Injury pattern of the FLASH-BALL®, a less-lethal
weapon used for law enforcement: report of two cases and review of the
literature” (riferimento bibliografico: P. Wahl, N. Schreyer, B. Yersin.
The Journal of Emergency Medicine 2006, 31, 325-330); “Injuries caused by
rubber bullets-Report on 90 Patients” (referència bibliogràfica: T. Millar.
British journal of surgery 1975, 62, 6, 480-486); “Blunt and penetrating
injuries caused by rubber bullets during the Israeli-Arab conflict in
October, 2000: a retrospective study” (referència bibliogràfica: A.
Mahajna, N. Aboud, I. Harbaji, A. Agbaria, Z. Lankovsky, M. Michaelson, D.
Fisher, M. M. Krausz. LANCET 2002, 359, 9320, 1795-1800); “Ocular rubber
bullet injuries”(referència bibliogràfica:Lavy, S. Abu Asleh. Eye 2003, 17,
821-824); “Severe facial rubber bullet injuries: Less lethal but extremely
harmful weapons” (referència bibliogràfica: R. H. Khonsari, G. Fleuridas,
L. Arzul, F. Lefèvre, C. Vincent, C. Bertolus. Injury, Int. J. Care Injured
2010, 41, 73-76); “Serious cerebrocranial injury caused by rubber bullets.
Two pediatric cases requiring neurosurgery” (referència bibliogràfica: F.
E. Roux, M. Mejdoubi Neurochirurgie, 2001, 47, 6, 576-579)
En aquest sentit, el mateix Síndic de Greuges de Catalunya conclou en la
seva Resolució de l’actuació d’ofici núm. 2358/2011, relativa a l’ús de les
pilotes de goma que “Si bé la regla general és que els llançaments de
pilotes de cautxú s’han de fer a una distància mínima de cinquanta metres,
hi ha la possibilitat de llançar a menys distància i directament contra els
violents en casos d’agressions contra els policies. En aquests supòsits,
entre la tensió i l’acalorament del moment, es posa de manifest la
dificultat per calcular aquest distància amb el consegüent risc que
l’excepció es pugui convertir en la regla.” i que “Si bé s’incideix en què
els llançaments de pilotes s’han de dirigir a la part inferior del cos
(cuixes i cames), és una realitat que quan algú sent un tret té la
tendència ajupir-se i d’aquí que s’incrementi el risc de rebre un impacte a
la cara.” Tanmateix, suggereix al Departament d’Interior que “estableixi
una moratòria en l’ús de les pilotes de goma. Aquesta suspensió preventiva
hauria de fer-se extensiva fins que el Govern lliuri al Parlament de
Catalunya l’informe que li va sol·licitar sobre l’ús de les pilotes de goma
i aquest es pronuncií.”
En l’àmbit europeu, el Parlament Europeu l’any 1982 ja va instar a tots els
Estats membres a que prohibissin aquest tipus d’armes contra la població
civil després que el seu ús causes la mort de 12 persones (entre elles, 7
nens menors de 15 anys) a Irlanda del Nord, pronunciant-se en el mateix
sentit l’any 1984 i el 1997. D’altra banda, un estudi de STOA (Scientific
and Technologic Options Assessement) òrgan pertanyent al Parlament Europeu,
va publicar l’any 2000 que qualsevol arma cinètica que traspassés els 122
jules s’havia de considerar letal i que per tant no s’ havia d’utilitzar en
casos de control de masses.
D’acord amb tot lo exposat i ATÈS que aquest tipus d’armes, en concret, les
Armes llargues del calibre 12 (SDASS PRO FORCES, amb una força cinètica de
830 jules) així com les escopetes LL-06 (els llançadors de 40mm i amb una

velocitat de projectil de 300 km/h) són emprades pels Mossos d’Esquadra.
ATÈS que l’ús d’aquest tipus d’armes són potencialment letals i poden
produir des de lesions permanents en òrgans vitals fins a decessos en la
població civil.
ATÈS que l’ús d’aquest tipus d’armes compromet greument el principi de
proporcionalitat que ha d’inspirar l’actuació dels cossos policials donat
que causen un dany superior a aquell que es pretén evitar.
ATÈS que l’ús d’aquest tipus d’armes implica un difícil control del
resultat del seu maneig generant un alt nivell d’arbitrarietat tant pel que
fa a la zona del cos que es fereix com per la persona que rep el tret, fent
que puguin resultar ferides persones que no estan participant en cap acte
vandàlic.
ATÈS que els poders públics de l’Estat tenen l’obligació d’evitar l’ús
arbitrari o excessiu de la força per fer complir la llei així com evitar en
l’ús de la mateixa un dany o dolor innecessari així com les actuacions
policials s’han de subjectar de forma obligatòria i en tot moment als
principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat previstos a la
llei de Policia.
CONSIDERANT que l’ús d’aquest tipus d’armes situen en un elevat risc de
vulneració els drets fonamentals de les persones com ho són el dret a la
integritat física, el dret a la llibertat d’expressió o el dret a la
llibertat de circulació recollits tant a la Declaració Universal dels Drets
Humans com a la Constitució Espanyola.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, els Grups
l'adopció dels següents
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Primer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya així com al
Parlament de Catalunya que aboleixi l’ús de les armes amb projectils de
bales de goma per part de qualsevol cos policial de la Comunitat Autònoma
de Catalunya mitjançant la seva prohibició i retirada efectiva i immediata.
Segon. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya que revisi el procediment de treball PNT 217/03/11 per tal
d’adequar-lo als paràmetres següents:
- Establir un ordre d’actuació clar i enumerat amb els passos o fases a
seguir en l’ús de material antiavalot per la dissolució d’una concentració
o manifestació.
- Especificar el nombre de salves que s’han de llençar amb caràcter previ a
l’ús de les armes policials.
- Preveure el nombre i la participació de les ambulàncies que acompanyen
els dispositius policials en els supòsits previstos al protocol.
- Incorporar un apartat relatius a la participació de la Unitat de Mediació
en l’Àrea de la Brigada Mòbil o ARRO.
- Establir que davant concentracions i manifestacions s’insisteixi en la
pràctica de la mediació, que faci compatible l’exercici del dret de reunió
dels assistents amb el de la protecció de la seguretat ciutadana.
Tercer. Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï mesures alternatives
a les bales de goma que siguin efectivament garants dels principis de
proporcionalitat, congruència i oportunitat així com dels drets fonamentals
de les persones.
Quart. Que es revisi la formació que reben els agents de les unitats
especials que poden fer ús del material antiavalot, als efectes de la seva

adequació i millora.
Cinquè. Demanar al Parlament de Catalunya que constitueixi una comissió
d’investigació sobre l’actuació de la Conselleria d’interior de la
Generalitat de Catalunya i dels Mossos d’Esquadra en tots els cassos en que
han resultat afectades persones per l’ús d’armes amb projectils de bales de
goma.
Sisè. Donar trasllat efectiu d’aquesta moció i els acords adoptats en ella
al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups polítics que
conformin el Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu, a la Comissió
Europea, a l’Associació Stop Bales de Goma, a l’ONG Justícia i Pau, a la
Federació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i a la Coordinadora Catalana
per la Prevenció i Denúncia de la Tortura.
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
El senyor Pere Rodríguez exposa el punt. Seguidament llegeix la part dels
acords.
El senyor Carlos Román diu que aquesta moció serà presentada a tots els
municipis i desitja que sigui aprovada a tots els municipis.
El senyor Florensa comenta que això va més enllà dels polítics i que s'ha
de buscar instruments dissuasoris ja que és de sentit comú.
El senyor Manils recolza la proposta i afegeix que és un paquet de mesures,
no només es tracta de les bales de goma sinó també de com evitar disturbis.
Comenta que hi ha polítics que s'oposen. Estan contents que s'hagi aprovat
per unanimitat.
_____________________
8.

MOCIÓ EN DEFENSA QUE LES PETITES I MITJANES EMPRESES I AUTÒNOMS
PAGUIN L'IVA A L'ADMINISTRACIÓ UN COP HAGIN COBRAT LA FACTURA.

Donat que la llei 37/1992, de 28 de desembre, es la norma jurídica que
regula les obligacions fiscals de les petites i mitjanes empreses i
autònoms a l’afecte de l’impost sobre el valor afegit.
Donat que la regulació de l’impost sobre el Valor Afegit és competència
exclusiva de l’Estat espanyol i que, per tant, aquesta és l’única
administració competent per a qualsevol modificació de la normativa
d’aquest impost.
Donat que les petites i mitjanes empreses representen el 99,8% del total
d’empreses a Catalunya.
Donat que les petites i mitjanes empreses donen feina al 71,8% dels ocupats
, i representen una important via d’entrada al món laboral dels nostres
joves.
Donat que les petites i mitjanes empreses generen el 59,70 %del
Afegit Brut de l’economia catalana.

Valor

Donat que la legislació actual obliga a les empreses i autònoms a pagar
l’IVA a l’administració en el moment d’emetre la factura encara que no
l’hagin cobrada. Aquesta obligatorietat provoca que, en situacions
d’impagaments tan freqüents en els temps actuals, les empreses acabin
pagant l’IVA per factures que no han cobrat en aquell moment, o bé no
cobraran mai.
Donat que a nivell estatal, les pimes i autònoms avancen permanentment un

2.358 milions d’euros (l’equivalent al 0,23% del PIB) a l’Administració en
concepte d’IVA, ja que paguen de mitja l’IVA 45 dies, mentre que les
factures les cobren a 87 dies.
Donat que les darreres mesures aprovades el passat mes de Setembre pel
Consejo de Ministros del Govern Espanyol incrementen el tipus d’IVA per a
autònoms del 18% al 21%, representant aquest un increment del 20% de
l’esforç fiscal per aquest concepte que pot augmentar les tensions de
tresoreria i de liquiditat a les que ja es veuen sotmeses aquestes empreses
i professionals.
Donat que, com a resultat del procés participatiu per a l’elaboració del
PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) de Montmeló, les prioritats expressades per
la ciutadania per aquest mandat són la potenciació de l’ocupació i el
foment del comerç i el teixit empresarial del municipi.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, els Grups Municipals proposen al Ple de l'Ajuntament els
següents
A
Primer.
tant, la
el motor
laborals
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Manifestem que les petites i mitjanes empreses i autònoms son, per
base del teixit empresarial català i de la nostra ciutat, així com
principal de la nostra economia, generadors nets d’oportunitats
i catalitzadors de la desitjada reactivació econòmica.

Segon. Manifestem la nostra insistència en que la prioritat actual és la
generació d’ocupació i la reactivació econòmica del nostre municipi.
Tercer. Demanem al Govern de l’Estat Espanyol que s’iniciïn els tràmits
d’una proposició de llei de modificació de la llei de l’impost sobre el
valor afegit que afecta a les petites i mitjanes empreses i autònoms.
Quart. Demanem que la modificació de la Llei de l’impost sobre el Valor
Afegit permeti que les petites i mitjanes empreses i autònoms paguin l’IVA
un cop hagin cobrat la factura, i no en el moment d’emetre la factura com
passa actualment.
Traslladar
aquests
acords
al
Ministerio
de
Economia
y
Cinquè.
Competitividad, al Ministerio de Hacienda, i al Ministerio de Empleo, tot
demanant el suport del Govern de l’Estat, del Congrés i del Senat.
Sisè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Setè. Fer arribar aquests acords a tots els grups del Parlament de
Catalunya i del Congrés dels Diputats i representants dels empresaris i
sindicats del nostre municipi.

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA
El senyor Abel Florensa exposa el punt i llegeix els acords.
El senyor Vinuesa diu que és important que la moció s'acordi i diu que
sembla mentida que passin aquestes coses al nostre país. Comenta que el
President de la CEO diu que s'ha de treballar més i cobrar menys. Vol
deixar constància que a l'exposició de motius hi ha un percentatge que no

és correcte i sol·licita la seva correcció a l'acord: on diu 1,23 %PIB ha
de dir 0,23% PIB.
El senyor Pere Rodríguez diu que coneix què empreses han hagut de tancar
per aquest motiu. Es tracta d'una modificació només de la llei de l'IVA.
_____________________
9.

MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A
L’ESCOLA.

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el
català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, fet que ha
estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet
atempta clarament contra el model d'escola catalan, un model educatiu que
ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels
infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat
gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua
vehicular a les aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha
estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i
internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en l'informe
PISA 2009 de l'OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de
les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà,
fins i tot superior a la mitjana de l'Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del
Castella, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s'ha
demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió socials dels infants i joves
dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió
social de les nostres ciutats i pobles.
Per tot plegat i vist l'informe favorable de la Comissió Informativa
General, els grups municipals PSC, ICV-EUiA i CiU, proposen al Ple
l'adopció dels següents
A C O R D S:
PRIMER.- MANIFESTAR el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol
i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
posen en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius de
Catalunya.
SEGON.- MANIFESTAR el suport al model d'escola catalana en llengua i
continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï
aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres
similars que les puguin seguir.
TERCER.- INSTAR el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb
aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a
complir el que diu la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua
vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.
QUART.- FER SABER aquests acords al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, al govern
als grups parlamentaris del Parlament de
Diputats i el Senat espanyol, així com a
impulsora d'aquesta iniciativa.
Voten a favor:
Voten en contra:

Suprem espanyol, al Tribunal
català, al govern espanyol i
Catalunya, el Congrés dels
la plataforma Somescola.cat,

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

S'abstenen:

1 P.P.

El senyor Pere Rodríguez exposa el punt. Comenta que el model que tenim és
un generador d'oportunitats per als nens i nenes del nostre país. Llegeix
els acords.
El senyor Carlos Román pensa que ni ho hi problema amb el català:
problema està només en les persones que busquen separacions.

el

El senyor Abel Florensa voldria manifestar que es faci el mateix èmfasis
respecte a d'altres llengües. Diu que el futur és saber cada cop més
llengües.
La senyora Joaquina Silva, del grup municipal ICV-EUiA-E, diu que cal
agafar un compromís en defensa del català i del model d'immersió perquè és
un projecte d'integració.
_____________________
10.

MOCIÓ EXIGINT LA RETIRADA DE L'ESBORRANY D'AVANTPROJECTE DE LA
LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE)

Atesa la presentació de l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei Orgànica
de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre
d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert.
Atès que de la lectura de l'esmentat esborrany es conclou de forma
inequívoca que l'aprovació de la LOMCE significaria un perillós retrocés en
la qualitat de l'educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb
propostes més pròpies de l'etapa predemocràtica, entre les que destaquem:
- Defineix l'educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb
enfocaments mercantilistes i d'oferta i demanda, amb una concepció
reduccionista de l'educació, fragmentada en els seus continguts i amb
menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l'expressió
artística i musical.
- Considera
educativa.

l'educació

infantil

com

una

etapa

assistencial

i

no

pas

- Recentralitza la política educativa amb mesures com l'increment de la
definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat
de què cada territori pugui fer la definició més idònia
per la seva
realitat.
- Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la
tasca de cohesió social que ha significat el model d'immersió lingüística
al nostre país. Aquest sistema d'immersió no només ha tingut un
reconeixement internacional, sinó que els resultats, després de més de 30
anys d'aplicació, són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu
encert.
- Consolida la segregació d'alumnes per sexe, blindant per llei els
concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s'afegirà
la segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els
barris i en el conjunt del país.
- Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats
concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants
i joves de la igualtat d'oportunitats.
- Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l'assignatura
d'Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i
incentiva l'elecció de l'assignatura de religió per part de l'alumnat.

S'allunya d'un model integrador i respectuós basat en el laïcisme
l'espai públic que reserva les creences pròpies per a l'espai privat.

en

- Renuncia al principi d'igualtat d'oportunitats desmuntant el model
d'educació comprensiva en tota l'etapa obligatòria amb l'avançament de la
diferenciació d'itineraris i la implementació de revàlides.
Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa General.
Per tot això, els Grups Municipals: ICV-EUiA, PSC-PM i CiU proposen al Ple
de l'Ajuntament l'adopció dels següents
A

C

O

R

D

S

Primer. Demanar al Govern de l'Estat la retirada de l'esborrany de
l'avantprojecte de la LOMCE perquè, tal i com està plantejat, amb propostes
pròpies de l'etapa predemocràtica, significaria un perillós retrocés en la
qualitat de l'educació i atemptaria contra diversos aspectes en els quals
es basa la cohesió social.
Segon. Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics
del Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l'esmentat text,
interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMCE
podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües
oficials i vulnerar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Tercer. Sol·licitar al President del Govern de l'Estat, Sr. Mariano Rajoy,
el cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMCE atempta
contra el model de país i la cohesió social.
Quart. Instar al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat l'aturada
de qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals,
logístics o econòmics a l'educació per evitar la pèrdua de qualitat i de
les condicions de treball que les mesures dels darrers anys estan
provocant.
Cinquè. Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions,
partits, entitats i comunitat educativa en defensa de l'actual sistema
d'immersió lingüística als nostres centres educatius.
Sisè. Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l'Estat, al
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris de les Corts Espanyoles, al grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, al Consell d'Educació de Montmeló, als centres educatius del
nostre municipi i a les organitzacions de pares i mares de Montmeló.
Voten a favor:
Voten en contra:
S'abstenen:

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

Els senyor Jordi Comas exposa aquest punt justificant i explicant els
acords.
El senyor Carlos Román manifesta que és una llàstima que s'estigui amb
aquest problema. Comenta que és una sort que es tracti d'un avantprojecte i
desitja que es tingui força suficient per intentar la rectificació.
El senyor Abel Florensa comenta que aquesta moció aprofunditza la moció
anterior. Demana movilització.
El senyor Pere Rodríguez comenta que al PP se li va demanar sortir de la
crisi i qualsevol debat que ocupi pàgines de diaris i TV que no sigui
sortir de la crisi són innecessaris.

_____________________
11.

MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________
12.

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 de novembre de 2012,
data en la qual va tenir lloc la darrera sessió plenària ordinària, fins a
l'actualitat.
_____________________
13.

PRECS I PREGUNTES

El senyor Jordi Manils vol traslladar la inquietud d'un veí en relació a la
deformació de l'estat d'una tanca situada a la cantonada del bar Serra. Diu
que caldria fer alguna cosa per tapar aquesta obertura ja que és perillós,
sobretot, pels ciclistes i motoristes si caiguessin.
El senyor Josep Xufré pregunta si estan acabades
Robert cantonada amb c. Federico García Lorca.

les obres del carrer Dr.

L'Alcade contesta:
- En quan a la qüestió plantejada pel senyor Manils diu que no és la
primera vegada que surt aquest comentari. Diu que s'ha estudiat substituir
la tanca. S'està pendent de rebre propostes per substituir-la. El que es
pretén es protegir al vianant i reduir la perillositat en quan als
ciclistes i motoristes.
- En quan a la pregunta del senyor Xufré comenta que l'empresa que ha de
fer la pavimentació per igualar voreres i remuntable en la cruïlla s'ha
endarrerit. L'empresa que ho ha de fer és ROGASA i comenta que avui mateix
s'ha parlat amb ells perquè ho facin aquesta mateixa setmana.
_____________________
I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar per finalitzada la
sessió, a tres quarts i cinc 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.

